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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 19 DE OUTUBRO 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 18/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO 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, Daniele Abrileri,

Sociedade Civil
Antônio Alexandre Patto; Joselma Aparecida Souza dos Santos, José Benedito França Pereira;
Elton de Almeida Ribeiro; Maria José Mota de Borba; Solange Cristina Sampaio; Dulcineia
Pastrello; Vanessa Vidovix Vieira da Silva, Natanael de Jesus Oliveira;

Poder público
Silvana Cristina Pereira da Silva – SMF; Maria Aparecida Romano Vieira – SMS; Sylmara Andreoni
Vettorello Ramires - SMADS; Luciano Santos Araújo- SMPR; Fernando Lima A. Marques; Regina
Célia da Silveira Santana – SMJ; Valéria Eloy da Silva kovac-SME; Mariana Kiefer krunchin-SEGES;

Ausências



Sociedade Civil

Daiane Natalli Reis Malveira; Jurandir Santo Zanetti; Saimon Leal Pereira; Maria Silvia Coviello
Boscaino (justificada), Maria Cecília H. M. Apostolopoulos (justificada); Fábio Henrique Pereira
da Fonseca; Reinaldo Vilela;

Poder Público

José Carlos Damasceno-SGM (não justificada); Paula Vitória Pereira – SF; Patricia Barbosa;
Helaine Cristina da Silva Cunha- SEHAB (justificada); Alexia Chrystine Silva de Caralho- SEHAB
(justificada); Patricia Maria Bucheroni – SMS; Marco Túlio Alonso Ronsini – SEGES; Eduardo dos
Anjos Barbosa-SGM;  Marcus Vinicius de Jesus Bomfim - SMJ

Composição da mesa:

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

Poder público:

Luciano Santos Araújo – SMPR; Silvana Cristina Pereira da Silva-SMF; Regina Célia da Silveira
Santana-SMJ; Maria Aparecida Romano Vieira – SMS; Valéria Eloy da Silva kovac-SME; Mariana
Kiefer krunchin-SEGES;

Sociedade Civil:

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

Convidados: Olga Lembo representando o Doutores da Alegria

Inicia-se a plenária com Marcos Muniz, presidente, em seguida foi realizada a chamada dos
conselheiros, composição da mesa e leitura da pauta.

Leitura do CDA (ANEXO I)



Sem questionamentos para esclarecimento

Pauta para deliberação – Texto 253/21 (ANEXO II)

Foi apresentado texto sobre a PL 253/21 advindas da CPP para conhecimento da plenária

O presente documento, corresponde a discussões realizadas na CPP e apoiam a PL que tramita
na Câmara, tendo sido apresentada na CPP

Foi aprovada por meio de votação, sendo 9 votos a favor, 0 (zero) contra e 7 abstenções

Resolução de baixas temperaturas – aprovada

Relatos da CRI do dia 14/09 (ANEXO III)

5 manutenções

Realizamos discussão sobre o fluxo e documentação solicitada pela CRI e apresentada pelas
OSC

Marcela esclarece fluxos e procedimentos, entretanto, fica para discussão na CRI, por
intermédio do Marco Muniz, uma vez que a coordenadora da Comissão está ausente em razão
dos preparativos da Conferência Estadual, tal ponto para discussão.

As OSC apresentam documentações e Plano de Ação para 3 anos, alterações do Estatuto e os
conselheiros avaliam a documentação, contudo, não há nenhum relatório advindo da SAS

Com a pandemia as visitas ficaram suspensas, sendo realizadas apenas para as novas inscrições

Aponta-se que com os documentos apresentados fica sob a responsabilidade do COMAS aprovar
a manutenção, sem ter conhecimento do trabalho realizado nas áreas, sem a oportunidade de
qualificar e valorizar o trabalho realizado conforme as orientações do SUAS e PNAS, e sem a
possibilidade de orientar para melhor efetivação se for necessário adequar o trabalho.

Conselheira Maria Mota sugere que seja avaliado junto a CRI a possibilidade de: reunião com a
SAS para informar sobre a importância de ter informações do território,  via relatório ou visita
técnica, conforme melhor avaliação dos profissionais que supervisionam, uma vez que serviços
continuados, apresentam Plano de Ação, Semestralidades, e a avalição das SAS são de suma
importância por representarem a leitura da execução do serviço, sendo possível emissão de
relatórios, sem realização de visita.

Solicitado mais detalhes dos processos de manutenção para apresentar na plenária.

Conselheiro França, refere que seguem as legislações, não sendo uma análise individual

Foram lidos 5 processos de manutenção



GT Denúncia (ANEXO IV)

Foram lidos os relatos do GT de acordo com os dias pautados no CDA

GT IN (ANEXO V)

A Resolução de manutenção do GT altera o nome para GT de Monitoramento e ampliação do
prazo para dar continuidade aos trabalhos

GT Regimento Interno (ANEXO VI)

Resolução apresenta ampliação de prazo para realização dos trabalhos

Informes

VT/VR

Graziela, Secretaria executiva informa que em setembro/21, foi encaminhado o processo a
coordenadoria geral do consultivo para avaliação de legalidade da Portaria 34/2016

A reunião com COJUR e resposta ao vereador Eduardo Suplicy, não foi encaminhado.

Conselheiro França, se sente desrespeitado porque o processo não avança.

Ao questionar a ilegalidade da Portaria 34/2016, é o mesmo que informar que as gestões
anteriores foram ilegais. O ofício não demora tanto tempo pra ser elaborado. E a Rosier não
agendou a reunião que agendaria.

Conselheira Maria Mota, informa que a última reunião que tivemos, foi a plenária de
setembro que suspende temporariamente as atividades do conselho, em razão do calendário
conferencial, para que pudéssemos nos dedicar exclusivamente as conferências. E o ofício, não
demora para ser elaborado, contudo, em razão das demandas gerais e de conhecimento de
todos os conselheiros, as conferências se tornaram prioridade. Lamentável que não esteja sob
as possibilidades de o conselho definir e finalizar o processo para liberação do VT/VR. Sobre a
reunião com COJUR, Marco e Maria que iriam participar

Marcos Muniz, solicita auxílio de Rosier, para agendar reunião com COJUR

Agendará reunião com segmento de usuários sobre a temática

Rosier, esclarece que não tinha ficado sob sua responsabilidade agendar reunião com COJUR
anteriormente

Maria Mota, solicitou a Graziela, informar ao conselheiro França por e-mail o número do
processo SEI para que possa acompanhar o andamento

(ANEXO I)



RELATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR AMPLIADO – CDA

Data: 15/10/2021

Período: 9h às 12h, sendo 1ª chamada às 9h e a 2ª chamada às 9h30

Duração: 3h30m

Presentes: poder público Rosier Batista Custódio e Sylmara Andreoni Vettorello; sociedade civil:
Marcos Antonio Muniz de Sousa – Presidente; Dulcineia Pastrello; Maria Silvia Coviello Boscaino;
Natanael de Jesus Oliveira; Solange Cristina Castro Sampaio; Antônio Alexandre de Andrade
Patto;  Maria José Mota de Borba.

Ausente: Maria Cecília H.M. Apostolopoulos (justificada)

Equipe da Secretaria Executiva: Graziela Lima, Marcela Luchetta Bressani e Gessiane Sayuri
Kudo.

DEMANDAS NOVAS - SECRETARIA EXECUTIVA:

1. Data: 27/09/2021 – SEI 6024.2021/0008917-4 – Recurso interposto pela Organização
Solidariedança, endereçado ao CONSEAS, com solicitação de encaminhamento pelo
COMAS- SP, requerendo que o CONSEAS opine favoravelmente sobre o não
cancelamento do Registro de n°1114/2013. Matéria encaminhada à CRI.

2. Data: 22/09/2021 – Processo n° 004917-30. 2021.8.26.0001, encaminhado pela Vara da
Infância e Juventude de Santana, requerendo providências ao COMAS diante de alegadas
irregularidades em SAICA quanto aos cuidados referentes à Covid 19. Matéria
encaminhada à CPP.

3. Data: 28/09/2021 - IC nº 56/18 - SISMP nº 14.0522.0000091/18 – Violações de direitos
às Crianças e Adolescentes em CRAS e SEAS. Matéria encaminhada à CPP.

4. Data: 07/10/2021 – SEI 6510.2021/0022126-0 – Aponta irregularidades em Centro de
Acolhimento para adultos após visita coordenada pela Comissão Extraordinária de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal. Matéria encaminhada
ao GT Denúncias.

5. Data: 07/10/2021 – SEI 6510.2021/0021490-6 – Aponta irregularidades em Centro de
Acolhimento Especial para Famílias após visita coordenada pela Comissão Extraordinária
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal. Matéria
encaminhada ao GT Denúncias.

6. Data: 13/10/2021 – IC de n° 2359/21 – E-mail encaminhado pela Promotoria de Justiça
Cível de Interesses Difusos e Coletivos ao COMAS para apuração de eventual infração aos
artigos 13, §1º, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre casos
de entrega protegida à adoção. O e-mail indica uma reunião virtual para o dia 18/11, às



14h. Encaminhado um ofício para o Coordenador de Proteção Social Especial da SMADS.
Matéria encaminhada à CPP.

7. Data: 13/10/2021 – XIV Conferência Municipal e auditoria para o sistema de votações.
Sobre a matéria, conselheiros e secretaria executiva destacaram a exaustão, a tensão,
o trabalho intenso e o aprendizado no processo conferencial. Os conselheiros
compreendem que o empenho e o trabalho da secretaria executiva foram
fundamentais e apontam para a necessidade de uma avaliação primorosa de todo o
processo vivenciado. A matéria foi encaminhada da seguinte forma: A - formalização de
ofício à contratada solicitando os dados detalhados referente às votações realizadas na
Conferência Municipal; B- publicação de Nota/Comunicado sobre a delegação
encaminhada ao CONSEAS e C- avaliação do processo conferencial com mediação de
profissional externo ao COMAS. A conselheira Maria Mota verificará a possibilidade de
aceite de uma profissional do SINDESP para realizar a mediação da avalição do processo
conferencial. O ofício e a nota serão elaborados pelo Conselho Diretor.

8. Data: 13/10/2021 – Emendas Municipais encaminhadas pelas vereadoras Erika Hilton,
Cris Monteiro, Janaina Lima e pelos vereadores Eli Correia e Carlos Giannazi. Matéria
encaminhada à CFO.

9. Data: 13/10/2021 – Emenda Federal Deputado Nilto Tatto de 2020. Solicitação de
alteração formulada pelo Deputado em 2021. Matéria encaminhada à CFO.

10. Data: 13/10/2021 – PL 253/21 – Dispõe sobre crianças em situação de rua e na rua. A
conselheira Maria Mota encaminhará o documento de apoio ao PL elaborado pela CPP
as/os conselheiro/as para leitura antes da plenária.

11. Data: 14/10/2021 – Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, no período de vigência
de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, celebrado pelo SINBFIR- Sindicato das
Instituições Beneficentes Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo. Matéria
encaminhada à CFO.

12. Data: 14/10/2021 – Resolução 139/2020 CMCDA – Dispõe sobre os procedimentos de
inscrição e renovação de Programas para entidades que prestam atendimento a crianças
e adolescentes. Exigência do alvará de funcionamento para a concessão da inscrição e
renovação no CMCDA e não aceitação do laudo. Matéria encaminhada à CPP com ciência
à CRI.

13. Data: 14/10/2021 – SEI n° 6510.2021/0009668-7 – Ofício do Vereador Antonio Donato
acerca do Processo SEI de n° 6024.2019/0004752-4 em nome da entidade Centro de
Educação e Promoção Popular da Vila Nitro Operária para que este Conselho informe
sobre o pedido de inscrição solicitado pela entidade. Matéria encaminhada à CRI.

14. Data: 14/10/2021 – Solicitação de convite para entrevista de dois membros do Conselho
referente à pesquisa elaborada para avaliar a implementação do Programa Criança Feliz



(PCF). Encaminhamento: encaminhar a mensagem da professora para todo/as o/as
conselheiro/as e verificar a disponibilidade em contribuir com a pesquisa.

15. Data: 15/10/2021 – Prorrogação do GT denúncias. Matéria encaminhada à Plenária com
minuta de resolução.

16. Data: 15/10/2021 – Prorrogação GT IN 03/2018. Matéria encaminhada à Plenária com
minuta de resolução.

17. Data: 15/10/2021 – Prorrogação GT Regimento Interno. Matéria encaminhada à Plenária
com minuta de resolução.

18. Data: 15/10/2021 – Segmento usuário – falta constante de uma conselheira nas reuniões
do COMAS. Encaminhamentos: A - aplicação da regra do Regimento para o/as
conselheiro/as faltantes; B - a secretaria executiva elaborará um comunicado a todo/as
conselheiro/as sobre a necessidade de assiduidade.

19. Data: 15/10/2021 – Reunião com o novo Secretário da SMADS – Carlos Bezerra Jr.
Debates e encaminhamento: a CPP sugere a pauta da revisão da Portaria
n°46/SMADS/2010 e da IN n° 03/2018.  A conselheira Rosier sugere que inicialmente seja
realizada uma reunião de apresentação da presidência do COMAS. O Presidente sugere
a reunião com o Conselho Diretor. A conselheira Maria Mota reforça a incompatibilidade
das agendas e informa que não se sente confortável com a reunião só com o CD e sugere
um momento de apresentação dos conselheiros e indicando que o Conselho já faz o
debate referente a portaria e da IN e dizer que já tem pautas encaminhadas e iniciadas
pelo Conselho.  O Presidente sugere a reunião com o CDA e a conselheira Rosier vai
checar uma possibilidade de agenda.

20. Data: 15/10/2021 – Certificado Conferência. Encaminhamento: solicitar à contratada as
retificações sugeridas pelo do CDA.

INFORMES

1. SEI n° 6024.2020/0010822-3 – Resposta de Ofício referente ao Protocolo 0018/2021-
GT denúncias. Matéria encaminhada ao GT Denúncias.

Terminados os encaminhamentos da pauta do CDA passou-se a leitura da Pauta da Plenária
do dia 19/10/2021, com a realização dos ajustes.

Coordenação: Marcos Antonio Muniz de Sousa
Relatoria: Rosier Batista Custódio e Maria José Mota de Borba



(ANEXO II)

RELATO DA REUNIÃO DA CPP - 19/08/2021

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: 19/08/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Dulcinea Pastrello, Joselma Aparecida Souza dos Santos, Maria José Mota de
Borba, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro.

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Natanael de Jesus Oliveira, José Benedito França Pereira, Solange Cristina Castro
Sampaio.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados: Wilson Cotrim - CPPP/Conselhos Tutelares, Miriam Tronnolone - GT, Thaís - SEAS BT,
Thiago Luiz Bezerra dos Santos - SMADS, Tânia Lima - Travessia/GT, Maria Ângela - NECA/GT,
Priscila Pereira Alves Scharth - CMDCA-SP/SMADS, Robério - CPPP/Conselhos Tutelares, Najila,
Eduardo Dias de Souza Ferreira - Promotor de Justiça/PJIJ-MPESP, Fábio Rodrigues de Jesus,
Douglas Gualberto Carneiro - Secretário Adjunto/SMADS.

Pauta:
1) PL 253/2021 - Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na

Rua
Observações e justificativas da Comissão: A CPP enviou ofícios para solicitar reunião com a
SMADS, o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA-SP e o grupo que
apresentou a proposta.
Foi sugerido dia 19/08 para a reunião – SEI 6024.2021/0006568-2



Relato:
Feita a chamada dos conselheiros Sylmara - conselheira coordenadora da Comissão, inicia
fazendo a acolhida dos convidados e conselheiros.

Fábio Rodrigues – assessor da vereadora de Juliana Cardoso - Faz o histórico da tramitação do
PL na Câmara. PL nº253/2021 inicialmente de autoria da Vereadora Juliana Cardoso, já passou
pela CCJ e mantem-se recebendo apoio. Solicitaram coautoria os Vereadores Eduardo Suplicy,
Luana, Tammy Miranda.

Miriam - Faz o histórico do grupo e da proposta. O tema da chegou muito forte na rede
intersetorial da região central e foi feito o resgate do documento subsídios para a elaboração de
políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua. O Grupo então
resolveu pensar numa Política de Estado, que fosse permanente e não mudasse. A partir disso
foi elaborado um Projeto de Lei, que é esse PL nº253/2021, e estão sendo feitas articulações e
buscando o apoio para que seja aprovado e implantada a Lei.

Eduardo Dias - Faz uma linha do tempo e contextualização do histórico das discussões e questões
que envolvem as Políticas Públicas para crianças e adolescentes. Aponta histórico da discussão e
fala sobre o sucateamento da política de Assistência Social com a redução de profissionais nos
CRAS e CREAS, bem como aponta o mesmo sobre os Conselhos Tutelares.
Resgata discussões, processos sobre a prática de extermino de crianças e adolescentes
assassinados na Praça da Sé que suscitou em um Núcleo de Estudos em Difusos e Coletivos.
Há documento de denuncia na ONU. Cita vários exemplos nos quais crianças e adolescentes não
tiveram seus direitos garantidos e foram negligenciados
Qual é a política pública para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua? Fica tudo sob
a responsabilidade do governo e conselho tutelar.

Sylmara, solicita resumo da PL que foi apresentada na CPP, uma vez que tem participantes que
não estiveram presente na reunião anterior

Maria Angela – NECA, informa que foram contratados com recursos financeiros que deveria ter
intencionalidade. Há uma construção e desconstrução de política pública continua.
Foram ouvidos vários atores, juízes, pensadores, através de 7 audiências públicas, em um
processo participativo, com estudos da PNAS, Conanda entre outros, por fim o NECA elaborou
documento conclusivo com sugestão de:
- Tríade de serviços complementares: Abordagem Social, Acolhimento e Centro Pop para Crianças
e Adolescente (espaço de convivência)
Consta do documento o que funcionou e não funcionou. Aponta a necessidade de
intersetorialidade.
Avalia como perda o fechamento dos SEAS para Crianças e Adolescentes, uma vez que não se
trata só de abordagem, mas de conhecer todo o SGD – Sistema de Garantia de Direitos,
metodologia

Maria Mota - conselheira, não sabemos qual é a prioridade para SMADS em 2021. Temos os
CCAs, CJs, serviços destinados a crianças e adolescentes respectivamente, e serviços de
acolhimento para adultos, SAICAs para crianças e adolescentes, serviços de acolhimentos para
mulheres, ou seja, serviços específicos, mas para abordagem, serviço misto. Fica sob a
responsabilidade da equipe fazer abordagem a criança/adolescentes e adultos ao mesmo tempo.



Maria Angela, durante o estudo tiveram ampla participação da Sociedade Civil e ausência da
gestão de Direitos Humanos e da Assistência Social.

Wilson Cotrim – conselheiro - as pessoas de baixa renda são as últimas a serem vistas, e são
vistas após muita pressão.
Desde o início do estudo até agora, quantos já foram para as ruas? Quantos estão nascendo nas
ruas? Casais estão se formando nas ruas.
O Projeto destaca o trabalho em rede que funcione para ter uma política que funcione. Não tem
política habitacional e com esse PL teríamos mais força.

Tânia Lima – Projeto Travessia, que seja uma política digna e não paliativa. Crianças e
adolescentes da região central nem sempre são do Centro. Tem que implicar o Estado. A intenção
é devolver crianças de volta para casa nas Kombis, mas não é fácil. O trabalho demora até 5 anos.
Trabalhando com o território de origem, envolvendo todos os profissionais. Com a rotatividade
dos profissionais na Assistência Social tem que rever. A PL 253/21 é uma política digna.

Douglas Carneiro – secretario adjunto SMADS - A questão é complexa e envolve não apenas a
Política Pública da Criança e do Adolescente. Informa que estão desenvolvendo ações para
atender a população em situação de rua de forma geral. Estão discutindo em TR – Termo de
Referência,  metodologia especifica para atender crianças e adolescentes nos próximos meses
para dar respostas mais adequadas.
Sobre o PL tem relevância de estar na Câmara e em outros espaços como no COMAS que tem
definição de projetos. Importante respeitar esses espaços, pois no COMAS discute-se a
tipificação dos serviços. Como acordado com o conselho não vão discutir a Portaria 46
fragmentada.
Quanto ao Núcleo para Crianças e Adolescentes está sendo discutido, é um serviço fundamental,
mas ainda não tem o prédio.
Refere que o Centro Pop de BH para crianças e adolescente em situação de rua, há conexões
possíveis embora tenha diferenças.
Quanto ao SEAS Misto, busca-se garantir a cobertura de todos os públicos. O diagnóstico é
impreciso, atendem crianças/adolescentes, pessoas trans, idosos.
Independente do público, a metodologia muda, mas não na tipologia. A metodologia será
discutida na Educação permanente com a rede.
Foi contratado 2 consultorias sobre Educação permanente, sendo que uma delas com a
professora Abigail Torres e Luciano Oliveira para o SEAS. Dois produtos, um deles para a Norma
Técnica, material que será apresentado em breve para a rede com agenda de formação para o
SEAS.

Thiago Bezerra – PSE, a extinção Criança e Adolescente é entre aspas, pois o SEAS prevê que a
equipe tenha duplas separadas para atender crianças e adolescentes, e dupla para atender
adultos. O transporte de crianças/adolescente também é separado dos adultos.
As SAS estão fazendo um levantamento das organizações e da oferta de serviços. Reforça a
questão da contratação para a educação permanente.
Tem desafios. Prevêm uma padronização via Norma Técnica que irão socializar a partir da
próxima semana.
Quanto ao Núcleo, buscam por imóvel adequado. A OSC apresentou oficio desistindo, mas há
expectativa de implantar o quanto antes.
Sobre o acolhimento, pretendem reestruturar tornando mais efetivo e terá maior proximidade
com o Núcleo.



Miriam - A proposta é de uma Lei, uma Política de Estado e que sirva de parâmetros. A parte
deliberativa o COMAS-SP, Resolução 1641/2020 já realizou com a resolução que aprovou o
documento subsídios para a elaboração de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes. É a
situação mais complexa, é a mais vulnerável. Temos famílias e indivíduos falecendo nas Ruas e
não temos serviços especializados de convivência e acolhimento. Não adianta apenas pesquisa.
Situação caótica e de abandono, de falta de direitos, de morte, em especial na região Central, do
centro expandido. Necessário um compromisso de olhar para essa questão.

Quanto as duplas para atendimento a criança/adolescente e adultos, apenas no Butantã e por
determinação da gestora, e fala por experiência e por conhecer o trabalho do SEAS na Cidade.
O serviço só tem condições de abordar adulto em razão da demanda que se sobrepõe a demanda
de criança e adolescente. 156 chamada mais para atendimento de adultos. Não se trata só de
formação. Não depende só da OSC.
Essa divisão informada não tem acontecido. Há prejuízo e desrespeito. Precisa ampliar o SEAS e
não reduzir.
Deseja um compromisso com o que já foi produzido, para aprovar e implantar o Projeto de Lei.
Temos falta de serviço. Há um aumento de criança em situação de rua no momento mais grave
e complexo. A abordagem deve ter diminuído. Isso é muito grave.
Temos que conhecer o território. Falta proteção. Precisa ter compromisso forte de aprovação.
Não precisa começar tudo novamente.

Maria Mota, não se trata só de metodologia para abordagem. Somos uma política que versa
sobre a vinculação e ao fechar SEAS especifico para Criança/Adolescente desconsiderou-se o
trabalho realizado e o SEAS Misto tem o trabalho comprometido porque como já tido a demanda
de adulto se sobrepõe a demanda de criança. Os profissionais que trabalham com adulto, não
necessariamente tem a mesma facilidade com adolescentes.
Cada território trabalha de um jeito, vai se ajustando e dando conta da demanda. A vinculação
com a equipe, relação de confiança da criança e do adolescente, tudo isso demanda tempo como
prevê a Política de Assistência Social.

Quanto a Norma Técnica muito importante que essa discussão ocorra com brevidade. Recém
chegada a supervisão de SEAS, estarei presente nas discussões e convida os participantes a
apontarem a se pronunciarem sobre as experiências em suas áreas de atuação porque precisa
ouvir os trabalhadores dos territórios, não só no gabinete.

Thaís - Aumento da demanda da população em situação de rua. A demanda do adulto acaba
sobrepondo a demanda da criança e do adolescente. Estamos passando por restruturação, que
vai gerar uma divisão e diminuição da equipe, o que prejudica mais ainda o atendimento.

Fábio Rodrigues, Berenice conhece o projeto?

Douglas, Concorda que o debate as vezes fica no gabinete e não chega na ponta, com que
executa a Política. Quanto a Resolução apontada Miriam apresenta subsidio, mas não altera a
Portaria 46. A revisão da Portaria 46 será realizada até 2022, após as Conferências.
Temos interesse no Projeto. É fundamental envolver Direitos Humanos, Saúde, Educação,
conselhos. Tem contribuições, mas esse não é o momento para apresentar.
Tem rede vasta para atendimento a população mesmo que insuficiente em algumas situações e
territórios



Miriam - O grupo vem articulando e solicitando aos Conselhos apoio à proposta e que se
manifestem, seja por relatório, por nota técnica. Mas, que manifestem o seu apoio. Traz que o
processo ouviu usuários, tiveram audiências públicas. Portanto, o processo está bem acelerado.
Já foi solicitado ao CMDCA-SP. Há uma nota pública para assinatura geral, mas estão pedindo
manifestações especificas aos Conselhos de apoio ao PL.
Solicita manifestação do COMAS através de parecer.

Eduardo Dias, parabenizo o secretario adjunto e seu parceiro pela participação com respostas
próprias da gestão pública. Mas não tomaram posse em janeiro deste ano. Você tem na mão
uma gestão de ministério.
A prática da construção e desconstrução. Esse debate não é novo. Nesse período de pandemia
só se agrava. Seria interessante que SMADS se aproximasse desse PL. A criança e adolescente
tem pressa.

Fábio Rodrigues, o PL já passou pela CCJ, pode ser rapidamente aprovado. Se tiver o apoio do
governo, acelera. Propõe encontro: Seminário/Audiência convidando COMAS e SMADS na
Câmara.

Douglas Carneiro, concorda com a proposta
Encaminhamentos: Seminário/Audiência com presença de SMADS/COMAS na Câmara
Parecer do COMAS-SP até dia 23/09, se manifestando e com contribuições sobre a PL.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José de Mota Borba/ Marcela Luchetta Bressani



RELATO DA REUNIÃO DA CPP - 26/08/2021

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

Descrição: Reunião Ordinária e Ampliada da CPP

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 26/08/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Graziela de Mattos Lima,
Márcia de Souza Gonçalves, Daniele Paloma Abrileri.

Convidados: Berenice Maria Giannella - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, Célio Amorim, Katia Filie, Maria Isabel de Oliveira Capinan - CPAS/SMADS, Maria Isabel
Meunier Ferraz - AT/GAB/SMADS, Rosier Batista Custódio -Vice-Presidente COMAS-SP, Márcia
Fernandes, Marcos Antônio Muniz de Sousa - Presidente COMAS-SP, Gabriela Emy Teixeira,
Francis Larry de Santana Lisboa, Vanessa Rufino, Charles Novais.

Pauta:
2) Agenda com a SMADS para as pautas elencadas pela CPP

Observações e justificativas da Comissão: O plenário aprovou a realização de reuniões periódicas
com a SMADS, com o objetivo de trazer celeridade aos processos de respostas as demandas do
Conselho. Assim, o CDA reunido em 16.07, definiu por dar início ao ciclo de agenda com a
Secretaria pelas pautas que foram elencadas pela CPP e na presente forma de uma reunião
ampliada.
A pauta foi encaminhada no ofício nº442 para SMADS no SEI nº6024.2021/0006578-0:



1) Central de vagas: avaliação da implementação da proposta e indicativos de necessidade
de alteração e aprimoramento;

2) Quadro de parcerias do mês anterior, contando as que foram mantidas, a abertura e
fechamento dos serviços tipificados com apresentação das justificativas;

3) Monitoramento da rede socioassistencial apresentando o relatório de resultados.

Relato:
A reunião teve início em segunda chamada às 09h30min, com o(a)s conselheiro(a)s e
convidado(a)s conforme lista de presença.
A Coordenadora Sylmara dá as boas-vindas e esclarece a respeito da metodologia. Sendo
disponibilizado o tempo de 3 minutos para fala

A Ilma. Secretária inicia com uma apresentação sobre o primeiro tema da pauta:
1) Central de Vagas. Informa que desde maio/2021, com uma força tarefa da PRODAM, a SMADS
começou o processo de implementação. O processo foi planejado em ondas de implementação.
1ª onda - maio: SAICA, Casa Lar, República Jovem e Família Acolhedora.
2ª onda - setembro: CAE Mulheres, CAE Mulheres em Situação de Rua, República de Mulheres,
CAE Gestantes, Mães e Bebês.
3ª onda – ILPI, CAEs idosos
4ª ondas – correções do desempenho do SISA e formações continuadas

Reforça que o planejamento inicial foi pensado em trabalhar com a PSE, em especial os serviços
de acolhimento. Foi realizado alinhamento com sistema de justiça.
Cita que há vagas ociosas em praticamente todos os serviços, com exceção em ILPIs e Residências
Inclusivas, onde têm listas de espera, e a maior demanda de vagas é para adolescentes.
Refere que em parceria com a UNESCO foi realizada pesquisa e avaliação dos SEAS.
O maior demandante é o 156, sendo que a maioria seria para SAICA Inicial. Temos grupo de
adolescentes que entra em sai do acolhimento. Unesco está finalizando produto sobre SAICA
Inicial.

Sobre as vagas de reordenamento/prazo para transferência para República, secretaria informou
que será considerando a solicitação dos gestores para segurar por 30 dias e será republicada a
Portaria.

2) Rede Parceira - a Secretária informa que nenhuma parceria foi rescindida por falta de recurso
orçamentário e financeiro. Menciona que tiveram alguns problemas com imóveis. Os serviços
que foram fechados, tinham irregularidades documentais.
Foram abertos serviços:
CAEs - 170 vagas para idosos
Serviço de atendimento a mulheres trans em Santo Amaro
Serviço de atendimento a homens trans em Santana
CAE Família e CAE Idoso em Santo Amaro
Na Penha, o SAICA que fechou tornou-se República Jovem

O resultado da Consultoria da UNESCO serão publicizadas para os territórios e ficará no site de
SMADS, podendo em posterior sem apresentada no COMAS também.
Pretendem aperfeiçoar a partir dos problemas identificados.



Buscando evitar a institucionalização de idosos, foram abertos serviços na PSB e média
complexidade. Consta do Programa de Metas ampliação em NCI e CDI.

Em 2020, tiveram orçamento maior e maior execução. Em razão da pandemia teremos aumento
da demanda, o que justifica abrir mais serviços.
Tem conhecimento e recebido relatos das equipes e SEAS de que há muitas crianças nas ruas
com suas famílias. Não podem retirar as crianças. Informam o conselho tutelar. O tele trabalho
do judiciário pode ser um dos motivos pelos quais tem ocorrido tão poucas ações de defesa de
crianças e adolescentes em meio a pandemia, podendo ser uma das respostas a vagas ociosas
em SAICAs.

Antes da pandemia, não tínhamos tanta demanda de vagas para famílias inteiras. A busca era
predominantemente masculina. Foi aberto vagas para famílias em Hotel no Centro.
A Habitação precisa rever regras e aumentar valor do auxílio aluguel.

Os CAEs Idosos foram abertos porque tínhamos muitos idosos em CAEs Adultos, mas são
demandas diferentes. Ainda tem alguns idosos em CAEs Adultos, mas por escolha dos próprios
usuários.

3) Monitoramento da Rede.
Lamenta, que sobre monitoramento e avaliação tem pouco avanço. Esclarece que a IN 03, a
Central de Vagas e um sistema de Prestação de Contas são as prioridades em 2021.
Entende que é necessário ter um sistema de avaliação e monitoramento, e a IN avança em alguns
conceitos, mas precisam avançar mais.
Refere que Priscila da PSE tem feito um trabalho de junto aos SPVV e foi feito aditamentos; sobre
os SAICAs é um serviço caro, ter vaga ociosa é um prejuízo; em acolhimento inicial várias vagas
em razão do judiciário; Covis segue trabalhando com a Central de Vagas e auxiliando em vagas
em Casa Lar, Família Acolhedora. Informa ainda que caiu a taxa de natalidade.

Secretaria acrescenta ainda que tem feito reuniões frequentes com o prefeito para discutir a
situação da população em situação de rua. Os serviços do Canindé, Prates e Boracea estão sendo
readequados e as vagas sendo qualificadas.

A Assistência Social sozinha não dá conta da demanda: emprego, habitação que não é só aluguel.
O pós pandemia precisa ser refletido: empregos de baixa qualificação não vão mais existir
(limpeza, servir café...), então terão que se requalificar. Via CEDESP? Talvez seja uma
possibilidade.

Sobre a DEMES e atual formulário – para os SEAS estão pensando em tablets para substituir os
papéis, mas para isso dependem de sistema. Estão trabalhando.

Sobre RH – informa que tem sido chamados os AGPPs e SMADS tem sido priorizada. O concurso
é antigo, chamam 30 pessoas, 10 respondem.
Estão discutindo e tentando acordo com PGM para chamar assistentes sociais do último
concurso, e o prefeito tem apoiado.
Estão aguardando retorno da secretaria de gestão
Receberam novos arquitetos e estão aguardando contadores.



Finda-se a reunião com agradecimentos a presença da secretaria

Encaminhamentos: Sugestão de manter as reuniões com o formato de pauta definida.
Sugestão de retomar: a questão da pesquisa dos SEAS e parceria com UNESCO.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José Mota de Borba



REUNIÃO DA CPP - 09/09/2021

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

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Dulcinea Pastrello, Joselma Aparecida Souza dos Santos, Maria José Mota de
Borba, Saimon Leal Pereira, Natanael de Jesus Oliveira.

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Solange Cristina Castro Sampaio, José
Benedito França Pereira.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Elton de Almeida Ribeiro

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) PL 253/2021 - Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na

Rua
Observações e justificativas da Comissão: A CPP enviou ofícios para solicitar reunião com a
SMADS, o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA-SP e o grupo que
apresentou a proposta. SEI nº6024.2021/0006568-2. A reunião aconteceu em 19/08 e como
encaminhamento foi tirado que o Conselho expressaria apoio ao PL. Pensar no texto e na forma
de como seria o apoio (nota pública?). O Conselho teve conhecimento da notícia divulgada nas
redes sociais de que o PL foi aprovado em primeira votação na Câmara.
Encaminhamentos: A CPP irá estudar e reanalisar o documento subsídios para elaboração de
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em situação de rua e na rua aprovado pela
Resolução COMAS-SP nº1641/2020 de 01/12/2020 e o Projeto de Lei nº253/2021, a fim de fazer
o esboço da proposta de parecer do Conselho. A CPP tentará encaminhar o parecer ao CDA de
24/09 para ser pautado na plenária de 28/09.



2) Baixas Temperaturas/Frentes Frias de 2021
Observações e justificativas da Comissão: O Conselho encaminhou o ofício nº317/2021 em 31 de
março de 2021, via SEI 6024.2021/0002421-8, solicitando à SMADS o envio do Plano de
Contingência para as situações de baixas temperaturas/Frentes Frias de 2021, seguindo o que
dispõe a Resolução COMAS-SP nº1098/2016.
A reunião da CPP no dia 05 de agosto de 2021 contou com a presença da Assessoria Técnica do
GAB/SMADS/CGSUAS, Tomás Magalhães Andreetta. Na ocasião, foi sugerido pensar numa
revisão da Resolução nº1098/2016, no sentido de ajustar e alinhar os prazos com o calendário da
SMDHC.
Em 12 de agosto de 2021, a Chefia de Gabinete encaminhou ao COMAS-SP a Portaria do Prefeito
nº612/2021 de 29 de abril de 2021, que estabelece o Plano de Contingência para Situações de
Baixas Temperaturas - 2021 e a Ordem Interna nº01/SMADS/2021 de 30 de abril de 2021, que
determina procedimentos e atribuições às unidades da SMADS para cumprimento do Plano de
Contingência para Situações de Baixas Temperaturas 2021.
Encaminhamentos: A Comissão encaminha minuta de resolução com alterações de substituição
da Resolução COMAS-SP nº1098/2016.

3) Educação Permanente
Observações e justificativas da Comissão:
A Resolução COMAS-SP nº1145/2016 de 28 de novembro de 2016, dispõe sobre a aprovação do
Plano Municipal de Educação Permanente - PMEP do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
na Cidade de São Paulo.
O Conselho encaminhou o ofício nº24/2019 em 11 de fevereiro de 2019, via SEI
6024.2019/0001181-3, solicitando à SMADS informações a respeito do debate e da prestação de
contas dos processos formativos realizados pelo ESPASO, e consultando se seria constituído GT
para acompanhamento e monitoramento da execução do Plano.
O COMAS-SP fez a indicação da Presidente Darlene Terzi dos A. A. Cazarini para o GT.
A coordenação do ESPASO informou que a mudança de gestão inviabilizou os trabalhos do GT.
Foi encartado o relatório de avaliação do Grupo de Trabalho que fez parte do PEP em 2015 para
conhecimento.
No ofício nº337/2019 de 19 de agosto de 2019 o Conselho reitera para SMADS a respeito da
necessidade de criação do Grupo de Trabalho para acompanhamento do PMEP - Plano Municipal
de Educação Permanente e solicita o calendário de reuniões. A coordenação do ESPASO esclarece
em 21 de agosto de 2019, que “sobre a análise da avaliação apresentada pelo Grupo de Trabalho
de 2015, entendemos que o Plano de Educação Permanente elaborado e executado pela gestão
do ESPASO à época, foi formatado a partir das demandas das Proteções Sociais Básica e Especial.
Nos parece que na ocasião atendeu as necessidades do Gabinete de SMADS e GSUAS. No entanto,
vale destacar que a análise detalhada da avaliação ficou prejudicada considerando a falta de
historicidade, de insumos e extratos das formações efetivadas no período de execução do Plano.
Quanto ao estabelecimento de um Grupo de Trabalho para a formatação de um novo Plano de
Educação, informamos que temos sugestões de servidores que são colaboradores frequentes no
processo de formação e capacitação do ESPASO e, que podem contribuir enormemente para a
construção PMEP.”.
Nos ofícios nº212/2020 de 07 de outubro de 2020 e nº276/2021 de 03 de março de 2021, a
Comissão solicitou que SMADS “[...]possa encaminhar informações atualizadas sobre a
constituição do Grupo que definirá o plano de ação anual para formação permanente. Além disso,
e diante do período de pandemia ocasionado pelo COVID 19, a Comissão solicita esclarecimentos
de qual é o papel do Espaço Público do Aprender Social - ESPASO para formação, capacitação e
apoio junto aos profissionais na retomada de atividades. A CPP vem requerer informações sobre



o que o ESPASO está se propondo a fazer nesse período e no de pós pandemia. A Comissão sugere
apontar a importância do ESPASO enquanto espaço de formação. Por fim, a Comissão pede para
a Secretaria possa informar quais os próximos passos pensados para retomar a questão da
educação permanente, e o que houve de planejamento no período de pandemia, e demais
esclarecimentos que julguem pertinentes.”.
Em 23 de agosto de 2021, a AT/CG/GAB/SMADS encaminha o relatório circunstanciado
apresentado pelo ESPASO, com o conjunto de ações desenvolvidas no âmbito de sua atuação.
Encaminhamentos: A CPP irá retomar na próxima reunião, para um tempo maior de leitura do
relatório do ESPASO pelos Conselheiros.

4) Carta Aberta do Coletivo de Oficineiros da Cidade de São Paulo
Observações e justificativas da Comissão: O Conselho recebeu na data de 12/07 a 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.
Em 20/07 a SMADS divulgou o comunicado com as orientações da CPSB para NCI e CRECI:
retomada das atividades.
A Comissão em 10 de agosto de 2021, encaminhou o ofício nº469/2021 para SMADS, via SEI
nº6024.2021/0007207-7, solicitando que oriente as supervisões de assistência social acerca do
espaço e distanciamento, respeitando as portarias vigentes, considerando o mapeamento dos
idosos que precisem de atendimento presencial nesse momento.
Em 31 de agosto de 2021, a CG/GAB/SMADS/AT encaminha a resposta de que “[...] vem sendo
realizado por esta Secretaria nas diversas instâncias de reuniões técnicas. Comprometemo-nos a
seguir reforçando essas orientações, dada a importância de conciliarmos o trabalho social
realizado com a segurança de usuários e trabalhadores.”.
Encaminhamentos: A CPP tomou ciência das ações implementadas por SMADS e encaminha para
arquivamento a matéria.

5) 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 Comissão encaminhou ofício nº370/2021, via SEI nº6024.2021/0005955-0, 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 seguiu para o
conhecimento da Comissão.
No ofício 421/2021 de 06 de julho de 2021, a CPP questiona a respeito da possibilidade de ser
feita a contratação de profissionais para complementar o quadro quando houver 51 ou 99
usuários. Em 23 de julho de 2021, a CG/GAB/SMADS/AT responde “[...] que a contratação de
profissionais para funções e tipologias previstas em proporção à capacidade do serviço segue o
disposto no artigo 8º, § 7º, da Portaria nº 46/SMADS/2010, que dispõe: "§ 7º Quando a
quantidade de profissionais dos serviços tiver seu cálculo baseado na proporcionalidade de
usuários atendidos, acrescenta-se mais um profissional ou dupla conforme o caso, quando a



proporção atingir 50% da referência indicada no Anexo I". Isso posto, se a proporcionalidade é de
1 profissional para cada 50 usuários, terá 2 profissionais o serviço que tiver capacidade de 75
usuários a 124 usuários; enquanto um serviço com capacidade de 125 usuários terá 3
profissionais; e assim por diante.”.
No ofício 468/2021 de 10 de agosto de 2021, a CPP questiona que, frente a especificidade do
público atendido e da sua vulnerabilidade, da possibilidade de ampliar o quadro de técnicos
sempre que houver o número de um atendimento a mais. Em 20 de agosto de 2021, a
CG/GAB/SMADS/AT responde que “[...] como informado no documento 048750947, a Portaria
nº46/SMADS/2010 não contempla a solicitação prevista pelo COMAS-SP em documento
049854546.”.
Encaminhamentos: Envio de ofício para SMADS solicitando reunião, com a Proteção Social
Especial, para tratar de reavaliação do quadro de recursos humanos nos Centros de Acolhida.
Sugestão de datas: 07/10 ou 14/10 às 09h.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José Mota de Borba



REUNIÃO DA CPP - 16/09/2021

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: 16/09/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira.

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) Educação Permanente

Observações e justificativas da Comissão:
A Resolução COMAS-SP nº1145/2016 de 28 de novembro de 2016, dispõe sobre a aprovação do
Plano Municipal de Educação Permanente - PMEP do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
na Cidade de São Paulo.
O Conselho encaminhou o ofício nº24/2019 em 11 de fevereiro de 2019, via SEI
6024.2019/0001181-3, solicitando à SMADS informações a respeito do debate e da prestação de
contas dos processos formativos realizados pelo ESPASO, e consultando se seria constituído GT
para acompanhamento e monitoramento da execução do Plano.
O COMAS-SP fez a indicação da Presidente Darlene Terzi dos A. A. Cazarini para o GT.
A coordenação do ESPASO informou que a mudança de gestão inviabilizou os trabalhos do GT.
Foi encartado o relatório de avaliação do Grupo de Trabalho que fez parte do PEP em 2015 para
conhecimento.



No ofício nº337/2019 de 19 de agosto de 2019 o Conselho reitera para SMADS a respeito da
necessidade de criação do Grupo de Trabalho para acompanhamento do PMEP - Plano Municipal
de Educação Permanente e solicita o calendário de reuniões. A coordenação do ESPASO esclarece
em 21 de agosto de 2019, que “sobre a análise da avaliação apresentada pelo Grupo de Trabalho
de 2015, entendemos que o Plano de Educação Permanente elaborado e executado pela gestão
do ESPASO à época, foi formatado a partir das demandas das Proteções Sociais Básica e Especial.
Nos parece que na ocasião atendeu as necessidades do Gabinete de SMADS e GSUAS. No entanto,
vale destacar que a análise detalhada da avaliação ficou prejudicada considerando a falta de
historicidade, de insumos e extratos das formações efetivadas no período de execução do Plano.
Quanto ao estabelecimento de um Grupo de Trabalho para a formatação de um novo Plano de
Educação, informamos que temos sugestões de servidores que são colaboradores frequentes no
processo de formação e capacitação do ESPASO e, que podem contribuir enormemente para a
construção PMEP.”.
Nos ofícios nº212/2020 de 07 de outubro de 2020 e nº276/2021 de 03 de março de 2021, a
Comissão solicitou que SMADS “[...]possa encaminhar informações atualizadas sobre a
constituição do Grupo que definirá o plano de ação anual para formação permanente. Além disso,
e diante do período de pandemia ocasionado pelo COVID 19, a Comissão solicita esclarecimentos
de qual é o papel do Espaço Público do Aprender Social - ESPASO para formação, capacitação e
apoio junto aos profissionais na retomada de atividades. A CPP vem requerer informações sobre
o que o ESPASO está se propondo a fazer nesse período e no de pós pandemia. A Comissão sugere
apontar a importância do ESPASO enquanto espaço de formação. Por fim, a Comissão pede para
a Secretaria possa informar quais os próximos passos pensados para retomar a questão da
educação permanente, e o que houve de planejamento no período de pandemia, e demais
esclarecimentos que julguem pertinentes.”.
Em 23 de agosto de 2021, a AT/CG/GAB/SMADS encaminha o relatório circunstanciado
apresentado pelo ESPASO, com o conjunto de ações desenvolvidas no âmbito de sua atuação.
Encaminhamentos: Envio de ofício para SMADS solicitando, em razão da reorganização dessa
temática no ESPASO, o envio dos produtos da parceria com UNESCO - TR e das reuniões, para
que o Conselho se organize e indique representante e possa contribuir com a discussão.

2) IC 122/2018 - Resolução Conjunta n°006/2020/CMDCA/COMAS
Observações e justificativas da Comissão: Ofício n°1913/2021 enviado em 19/08/2021 pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo - Promotoria da Infância e Juventude da Capital, no
qual solicita informações sobre eventual discussão acerca da Resolução Conjunta
n°006/2020/CMDCA/COMAS da temática envolvendo a inclusão do 3° técnico no quadro de
recursos humanos dos Serviços de Acolhimento Institucional, conforme previsto no artigo 48 da
Resolução Conjunta n°03/CMDCA e COMAS/2016.
- No CDA de 10/09 houve o encaminhamento de enviar ofício para SMADS solicitando
informações sobre o quadro de RH dos SAICAS. Ofício nº511/2021 enviado em 14/09 - SEI
nº6024.2021/0008423-7. A resposta irá para apreciação da CPP.
- Após consulta, foi identificada que em reunião plenária extraordinária conjunta o CMDCA-SP e
COMAS-SP aprovaram a Resolução Conjunta da SMDHC/CMDCA-SP e SMADS/COMAS-SP nº6 de
11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as alterações da regulamentação de Serviços de
Acolhimento Institucional ou Familiar de Crianças e Adolescentes no Município de São Paulo.
Consta que esta resolução entraria em vigor em até 180 (cento e oitenta) dias da data de sua
publicação, revogando-se a Resolução Conjunta CMDCA-SP e COMAS-SP nº003/2016, bem como
qualquer disposição contrária a presente Resolução.
Encaminhamentos: Aguardar resposta do ofício nº511/2021 enviado para SMADS.



3) Alinhamento das próximas reuniões e pautas da CPP

Observações e justificativas da Comissão: Considerando a realização das Conferências Regionais
e Municipal, a CPP fez o alinhamento para as próximas reuniões e pautas.
Encaminhamentos: A CPP mantém a reunião no dia 07/10, as Conselheiras Maria e Sylmara
tentarão socializar e apresentar a proposta de parecer do Conselho para o PL nº253/2021 -
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua.
Para o dia 14/10 fica como sugestão de pauta: 1) a reunião com SMADS/CPSE para tratar do
assunto de reavaliação dos Centros de Acolhida - Portaria 37/SMADS/2021; e, 2) referendo do
texto final de parecer do Conselho a respeito do PL nº253/2021.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José Mota de Borba



REUNIÃO DA CPP - 14/10/2021

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: 14/10/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Joselma Aparecida Souza dos Santos, José Benedito França Pereira, Solange
Cristina Castro Sampaio, 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, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos (em férias), Elton de
Almeida Ribeiro.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira.

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) reunião com SMADS/CPSE para tratar do assunto de reavaliação dos Centros de Acolhida

- Portaria 37/SMADS/2021
Observações e justificativas da Comissão:
SEI nº6024.2021/0005955-0
No ofício nº468/2021 de 10/08/2021, a CPP encaminhou o seguinte questionamento à SMADS:
“que, frente a especificidade do público atendido e da sua vulnerabilidade, da possibilidade de
ampliar o quadro de técnicos sempre que houver o número de um atendimento a mais.”.
Em 20/08/2021, a CG/GAB/SMADS/AT responde que “como informado no documento
048750947, a Portaria nº46/SMADS/2010 não contempla a solicitação prevista pelo COMAS-SP
em documento 049854546.”.
Em 09/09/2021 a CPP enviou o ofício para SMADS solicitando reunião, com a Proteção Social
Especial, para tratar de reavaliação do quadro de recursos humanos nos Centros de Acolhida.
Sugestão de datas: 07/10 ou 14/10 às 09h. Sem confirmação por SMADS.
Encaminhamentos:



- Frente a especificidade dos Centros de Acolhida e do público atendido e da sua vulnerabilidade,
da possibilidade de ampliar o quadro de técnicos sempre que houver o número de um
atendimento a mais, sendo necessário avaliar todos os serviços tipificados na Portaria
46/SMADS/2010 com olhar a partir de diagnósticos e não mais de uma forma única para todos
os serviços (a exemplo 30 usuários por profissional).
- Encaminhando ao CDA como pauta para avaliar se há outras temáticas pré-definidas pelas
Comissões para serem discutidas em reunião com o novo Secretário.

2) PL 253/2021
Observações e justificativas da Comissão: A proposta era de que as Conselheiras Maria e Sylmara
tentariam socializar e apresentar até 07/10 a proposta de parecer do Conselho para o PL
nº253/2021 - Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua. E no
dia 14/10, a ideia inicial seria o referendo do texto final de parecer do Conselho a respeito do PL
nº253/2021.
Com a realização das conferências regionais e municipal, não foi possível a apresentação no dia
07/10. Ficando então a apresentação e o referendo do texto final de parecer.
Quanto ao SEI nº6024.2021/0006568-2, a SGM encaminha a manifestação do PL a partir do Plano
de Metas.
Encaminhamentos: Foi feita a apresentação e o referendo do texto final de parecer, e será
encaminhado para pauta no próximo CDA para apresentação na plenária.

3) IC 122/2018 - Resolução Conjunta n°006/2020/CMDCA/COMAS
Observações e justificativas da Comissão: Ofício n°1913/2021 enviado em 19/08/2021 pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo - Promotoria da Infância e Juventude da Capital, no
qual solicita informações sobre eventual discussão acerca da Resolução Conjunta
n°006/2020/CMDCA/COMAS da temática envolvendo a inclusão do 3° técnico no quadro de
recursos humanos dos Serviços de Acolhimento Institucional, conforme previsto no artigo 48 da
Resolução Conjunta n°03/CMDCA e COMAS/2016.
- No CDA de 10/09 houve o encaminhamento de enviar ofício para SMADS solicitando
informações sobre o quadro de RH dos SAICAS. Ofício nº511/2021 enviado em 14/09 - SEI
nº6024.2021/0008423-7. A resposta irá para apreciação da CPP.
- Após consulta, foi identificada que em reunião plenária extraordinária conjunta o CMDCA-SP e
COMAS-SP aprovaram a Resolução Conjunta da SMDHC/CMDCA-SP e SMADS/COMAS-SP nº6 de
11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as alterações da regulamentação de Serviços de
Acolhimento Institucional ou Familiar de Crianças e Adolescentes no Município de São Paulo.
Consta que esta resolução entraria em vigor em até 180 (cento e oitenta) dias da data de sua
publicação, revogando-se a Resolução Conjunta CMDCA-SP e COMAS-SP nº003/2016, bem como
qualquer disposição contrária a presente Resolução.
A CPP tirou em 16/09 de aguardar a resposta do ofício nº511/2021 enviado para SMADS. Sem
resposta por SMADS. Pensar no encaminhamento de resposta ao MP, prazo para que o Conselho
se manifestasse era de 30 dias.
Encaminhamentos:
- Responder ao Ministério Público que em reunião plenária extraordinária conjunta o CMDCA-SP
e COMAS-SP foi aprovada a Resolução Conjunta da SMDHC/CMDCA-SP e SMADS/COMAS-SP nº6
de 11 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as alterações da regulamentação de Serviços de
Acolhimento Institucional ou Familiar de Crianças e Adolescentes no Município de São Paulo.
Consta que esta resolução entraria em vigor em até 180 (cento e oitenta) dias da data de sua
publicação, revogando-se a Resolução Conjunta CMDCA-SP e COMAS-SP nº003/2016, bem como



qualquer disposição contrária a presente Resolução. Anexar a resolução e informar do pedido de
informações à SMADS.
- Reiterar o ofício nº511/2021 enviado em 14/09 - SEI nº6024.2021/0008423-7 e a necessidade
de resposta de informações sobre o quadro de RH dos SAICAS, bem como o número de crianças
e adolescentes atendidos.

4) Informe - solicitado pelo conselheiro José França

Observações e justificativas da Comissão: O conselheiro pede inclusão na CPP para tratar do
Censo POP-RUA, e para informar e socializar da reunião que participou a respeito do tema.
Encaminhamentos: Envio de ofício para SMADS convidando para reunião, sugestão dias 21 ou
28/10.

5) Informe - solicitado pelo conselheiro José França

Observações e justificativas da Comissão: O conselheiro pede inclusão na CPP para tratar dos
psicólogos nos Núcleos de Convivência para adultos em situação de rua.
Encaminhamentos: A demanda relaciona-se com a pauta 1, no sentido de olhar para a revisão
das Portarias de acordo com os usuários, as vulnerabilidades dos públicos atendidos, as
especificidades e necessidades dos serviços.

6) Aditamento de verba para o serviço de Centro de Acolhida Especial para Idosos - CAEI
Observações e justificativas da Comissão:
SEI nº6024.2021/000660-3
Em 22/07/2021 a CPP encaminhou o ofício nº447/2021 solicitando os esclarecimentos e
manifestação da Secretaria 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. A CPP destaca que
o Plano está regulamentado na Portaria 45/SMADS/2020.
A SMADS/AT/GAB encaminha resposta e a manifestação solicitada pela CPP.
Encaminhamentos: Ofício para SMADS pedindo a complementação das informações:
- Horas oficinas e especificar para quais serviços faltantes na informação inicial.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José Mota de Borba



(ANEXO III)

Relatos da Comissão de Relações Interinstitucionais – CRI

REUNIÃO DA CRI - 31/08/2021

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: 31/08/2021 (terça-feira)   /  Horário: 09:00 horas

Conselheiros Presentes:

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

Poder Público: Luciano Santos Araújo.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa, Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

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 Luchetta Bressani.

Convidados:

A reunião iniciou em segunda chamada às 09h30min, conforme lista de presença.
Pauta:

1) E-mail - Pedido de Informações
Observações e justificativas da Comissão:
E-mail encaminhado pelo Tribunal de Justiça, no qual solicita ao Conselho informações a
respeito da Associação Proteção Habitacional a Criança Carente - PROHACC.
Foram identificados:
Solicitação de inscrição nº1465/2017-SERV, indeferida e na ocasião a OSC. não entrou com o
seu pedido de reconsideração.
A OSC. entrou com nova solicitação de inscrição nº1620/2019-ORG, cuja inscrição acabou sendo
deferida em 2020 na Resolução nº1591/2020. Portanto, a PROHACC está inscrita no COMAS-SP
pelo nº1620/2019-ORG.
Encaminhamentos: A CRI encaminha resposta do TJESP, com as informações solicitadas a
respeito da inscrição da OSC. PROHACC.



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 as inscritas que solicitam a
manutenção junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-se no ponto da comissão no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI. A coordenadora fez a distribuição dos processos para cada um dos
conselheiros para relatoria neste dia, e para isso foi seguida a ordem cronológica da data de entrada das
solicitações. Para facilitar a distribuição dos processos foi seguida a lista com os números dos processos
que estão no ponto da CRI para análise, e na qual constam relacionados os expedientes em ordem
cronológica de entrada.
Foram analisados os seguintes processos de manutenção da inscrição:

Protocol
o

Nome CNPJ Data da
inscrição

no
COMAS-

SP

Assunto SAS Data de
entrega

da
manuten

ção da
inscrição

Encaminham
ento

22/2011
-ORG

LACE -
Núcleo

de Ações
para a

Cidadani
a na

Diversida
de

49.356.157/0
001-43

27/03/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Capela
do

Socorro

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
protocolo do

CMDCA.

492/201
2-SERV

Associaç
ão

Centro
Social

Brooklin
Paulista

61.863.825/0
001-24

14/12/2
016

Manuten
ção da

Inscrição
do

SERVIÇO
da

Organiza
ção de
2017 e
2020

Santo
Amaro

2017 e
2020

A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
protocolo do

CMDCA.

488/201
2-ORG

SOF -
Serviço

de
Orientaç

ão da
Família

60.396.793/0
001-31

24/05/2
013

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2019

Pinheiro
s

23/04/20
19

A Comissão
encaminha
ao plenário

com
proposta de
deferimento.

522/201
2-ORG

Centro
de

Assistênc
ia Social

Santa
Terezinh

a

50.195.999/0
001-40

30/06/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2017 e
2020

Jaçanã/
Treme
mbé

02/05/20
17

29/09/20
20

A Comissão
encaminha
ao plenário

com
proposta de
deferimento.

1480/20
17-ORG

Instituto
Gabriele
Barreto

04.601.038/0
001-70

19/12/2
017

Manuten
ção da

Inscrição

Jabaqua
ra

30/09/20
20

A Comissão
encaminha
ao plenário



Sogari -
INSTITUT
O GABI

da
Organiza

ção de
2020

com
proposta de
deferimento.

213/201
1-SERV

Centro
Comunit

ário
Jardim

Autódro
mo

57.184.723/0
001-05

14/07/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Capela
do

Socorro

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA.

220/201
1-SERV

Centro
Comunit

ário
Jardim

Autódro
mo

57.184.723/0
001-05

14/07/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Capela
do

Socorro

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA.

221/201
1-SERV

Centro
Comunit

ário
Jardim

Autódro
mo

57.184.723/0
001-05

30/06/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Capela
do

Socorro

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA.

250/201
2-ORG

Associaç
ão da

Casa dos
Deficient

es de
Ermelino
Matarazz

o -
ACDEM

61.058.475/0
001-23

02/08/2
013

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Ermelin
o

Mataraz
zo

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA e

ata de
eleição e
posse da

atual
diretoria,
plano de

ação,
estatuto

social, CNPJ
(matriz e
filiais), e

matrícula
SMADS.

251/201
2-ORG

Instituto
Viva

Melhor -
IVM

08.002.631/0
001-51

20/04/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
da

Organiza
ção de
2020

Capela
do

Socorro

2020 A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA e



ata de
eleição e
posse da

atual
diretoria, e

plano de
ação.

541/201
2-SERV

Associaç
ão

Brasileira
de

Educaçã
o e

Cultura -
ABEC

60.982.352/0
001-11

22/10/2
012

Manuten
ção da

Inscrição
do

SERVIÇO
da

Organiza
ção de
2017 e
2020

São
Miguel
Paulista

2017 e
2020

A Comissão
solicita para
que a OSC.

envie o
registro

atualizado
do CMDCA e

ata de
eleição e
posse da

atual
diretoria.

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

entrada
no

COMAS-
SP

Assunto SAS Encaminhamen
to

1526/201
8-ORG

Associaçã
o Semear
Esperança

Social -
ESPERANÇ

A

12.926.363/000
1-31

14/06/201
8

Solicitação de
Inscrição

Camp
o

Limpo

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

indeferimento.

1555/201
8-ORG

Associaçã
o

Friendship
Circle

19.386.615/000
1-26

28/07/202
0

Pedido de
Reconsideraç

ão do
Indeferiment

o da
Solicitação de

Inscrição

Sé A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

indeferimento
do pedido de

reconsideração
e manutenção

do
indeferimento.

Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 03 processos de
manutenção da inscrição, 01 processo de solicitação de inscrição e 01 processo de pedido de
reconsideração do indeferimento da solicitação de inscrição.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP



REUNIÃO DA CRI - 14/09/2021

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: 14/09/2021 (terça-feira)   /  Horário: 09:00 horas

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Maria Silvia Coviello Boscaino, Saimon Leal
Pereira, Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa, Solange Cristina Castro Sampaio, José Benedito
França Pereira.

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

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público: José Carlos Damasceno.

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani.

Convidados:

A reunião iniciou em segunda chamada às 09h30min, conforme lista de presença.
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 inscritas que solicitam a manutenção
junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-se no ponto da comissão no Sistema Eletrônico
de Informações - SEI. A coordenadora fez a distribuição dos processos para cada um dos
conselheiros para relatoria neste dia, e para isso foi seguida a ordem cronológica da data de
entrada das solicitações. Para facilitar a distribuição dos processos foi seguida a lista com os
números dos processos que estão no ponto da CRI para análise, e na qual constam
relacionados os expedientes em ordem cronológica de entrada.
Foram analisados os seguintes processos de manutenção da inscrição:
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Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 02 processos de
manutenção da inscrição.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP



(ANEXO IV)

Relato da Grupo de Trabalho- GT Denúncias

RELATO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GT DENÚNCIAS - 18/08/2021

Grupo de Trabalho: GT Denúncias

Descrição: GT Denúncias

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 18/08/2021 (quarta-feira)/  Horário: 09h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre Patto, M. Cecília Apostolopoulos, José França

Poder Público:

Ausências Justificadas:
Sociedade Civil: Dulcinéia Pastrello
Poder Público:
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Sayuri Nogueira Kudo

Convidados:

Pauta:
DEMANDAS NOVAS

3) Protocolo 0037/2021
Observações e justificativas: Denúncia encaminhada pelo CDA de 13/08/2021
Se trata de denúncia de possível ameaça de desligamento irregular de Centro de Acolhida
protocolada por e-mail.
Encaminhamento: Encaminhar ofício para SMADS solicitando manifestação do serviço, da
supervisão e da Pasta. Encaminhar cópia do ofício para ciência do denunciante.

4) Protocolo 0038/2021
Observações e justificativas: Denúncia encaminhada pelo CDA de 13/08/2021.
Se trata de denúncia sobre a situação de baixas temperaturas, em que houve veiculação na mídia
anunciando diversos espaços para o acolhimento da população em situação de rua no período de
baixas temperaturas, entretanto, há relatos de que as ações veiculadas não condizem com a
realidade, onde a população encontrou dificuldades no atendimento nas tendas, metrôs e igrejas
e contato com 156 que permaneceram sem retorno. Na denúncia ainda contém queixas sobre a
precariedade dos trabalhadores, agravado pelo fechamento de diversos serviços.
Encaminhamento:

1. SMADS para manifestação da supervisão técnica da área e da Pasta quanto ao contido
na denúncia, no que lhe compete. Pedindo esclarecimentos acerca de possível
fechamento do Hotel Rivoli e do CTA no Prates.



2. Encaminhar ofício para Cúria Metropolitana para perguntais quais vagas foram ofertadas
pelas igrejas e se há registro dos serviços que efetivamente acolheram pessoas em
situação de rua que buscaram abrigo.

3. Encaminhar ofício para a Assistência Social do Estado de São Paulo solicitando
informações sobre o acolhimento nos metrôs e apuração de possível fechamento das
ofertas na estação mencionada pela denúncia.

5) Protocolo 0039/2021
Observações e justificativas: Denúncia encaminhada pelo CDA de 13/08/2021.
Se trata de denúncia em que o filho de usuário de um serviço teria sido impedido de entrar no
equipamento em seu dia de visita, sendo imposta algumas condicionalidades, condições do
imóvel e possível ameaça de desligamento.
Encaminhamento:

1. Ofício para SMADS para manifestação quanto a denúncia, ressaltando os itens
importantes: atendimento e recusa da entrada das crianças, condições do imóvel e
ameaça ao desligamento.

2. Ofício para o Conselho Tutelar (Sé – confirmar) e ciência e acompanhamento do que lhe
compete.

3. Encaminhar cópia para denunciante para ciência e acompanhamento.

Encaminhamento ao CDA: Não há
Coordenação: Antônio Alexandre Patto

Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



RELATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT DENÚNCIAS - 09/09/2021

Grupo de Trabalho: GT Denúncias

Descrição: GT Denúncias

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 09/09/2021 (quinta-feira)/  Horário: 14h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre Patto, José França e Dulcinéia Pastrello.

Poder Público:

Ausências Justificadas:
Sociedade Civil: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos
Poder Público:
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Sayuri Nogueira Kudo

Convidados:

Pauta:
DEMANDAS ANTIGAS

1) Protocolo 0014/2019
Observações e justificativas: Se trata de denúncia anônima, sem contato do denunciante,
protocolada neste Conselho por carta em 29/01/2019 em que o assunto trata de denúncia de
infraestrutura inadequada de serviço de Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua.
O usuário relatou que o imóvel não comporta a quantidade de pessoas atendidas em que o prédio
comportaria 600 pessoas, mas são atendidas 1000 pessoas. Informa ainda que não há água no
banheiro.
O GT encaminhou ofício em 08/12/2020 à SMADS pedindo esclarecimentos quanto ao contido na
denúncia e obteve retorno da OSC de que o serviço possui estrutura adequada para seu
atendimento.
Em 22/03/2021, foi encaminhado novo ofício solicitando manifestação técnica da SMADS sobre
o número de usuários atendidos nos serviços e se esta se encontraria em conformidade com a
capacidade indicada e se o serviço realizado estaria de acordo com o termo de parceria. SMADS
retornou o ofício informando que a OSC está em conformidade com os termos de parceria
firmado.
Encaminhamento:
Ante ao exposto, considerando o tempo decorrido da denúncia, bem como a ratificação de
SMADS quanto ao funcionamento regular do serviço denunciado, o GT Denúncias entende que a
denúncia foi superada e encaminha para plenária com sugestão de arquivamento, com sugestão
de encaminhamento do assunto para a Comissão de Políticas Públicas – CPP, para tratar quanto
ao alto número de atendidos nos serviços para a população em situação de rua, o que



prejudicaria a qualidade do atendimento e o desenvolvimento do Plano Individualizado de
Atendimento (PIA) e, se julgar necessário, contatar a SMADS para tratar da temática.

2) Protocolo 0017/2019
Observações e justificativas: Se trata de denúncia anônima, sem possibilidade de contato com o
denunciante, protocolada neste Conselho por carta em 07/02/2019 em que o assunto da
denúncia se trata de infraestrutura inadequada em Centro Temporário de Acolhimento. O
denunciante relata que há ausência de portas nos banheiros e número de chuveiros insuficientes
para o uso de todos os usuários.
Em 08/12/2020 o GT Denúncias encaminhou ofício à SMADS pedindo manifestação da pasta
sobre o contido na denúncia e, após 2 reiterações, o Ofício retornou com informação da OSC em
que o número de box para higienização pessoal atende seus usuários, bem como se encontram
em pleno funcionamento. Referem que em eventuais problemas de funcionamento o serviço de
reposição e manutenção são acionados para resolução do problema. A informação é ratificada
pela supervisão da área.
Denúncia de infraestrutura inadequada. Houve retorno do Ofício encaminhado pelo GT.
Encaminhamento: Considerando a informação prestada pela OSC denunciada, ratificada pela
supervisão da área, o GT Denúncias entende que o objeto da denúncia foi superado e encaminha
para arquivamento.

3) Protocolo 0025/2020
Observações e justificativas: Se trata de denúncia anônima de usuários de Centro de Acolhida,
sem informação de contato, protocolada no Conselho em agosto de 2021, com queixa de espaço
inadequado. A denúncia se trata que idosos foram transferidos de Centro de Acolhida para Centro
de Acolhida Emergencial para idosos e pessoas com deficiência, em que o novo espaço não teria
condições de receber idosos por ser local aberto e frio, além de distanciamento inadequado e
falta de espaço para alimentação.
Na ocasião, dois membros do GT Denúncias realizaram visita ao serviço no dia 28/08/2020, em
que se identificou que o espaço utilizado possui duas quadras esportivas e que há muita circulação
de ar, mas não sendo totalmente aberto. Os membros do GT observaram que o ambiente é muito
frio, com pouca disponibilidade de cobertor, banheiros com chuveiros gelados e com queixas da
alimentação. Durante a visita, foram informados pelo serviço que os chuveiros seriam
concertados e que há oferta de mais cobertores quando solicitado pelos usuários e reconheceu
quanto às queixas de alimentação.
Com base na visita, o GT Denúncias encaminhou ofício em 02/09/2020 pedindo manifestação da
SMADS e providências que couberem quanto a denúncia apresentada.
A OSC informa que se trata de parceria firmada para atendimento de 400 vagas, sendo 200 dias
e 200 noite na modalidade Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas. Informa que os
dormitórios se localizam em duas quadras em que os acessos são fechados no período noturno
para proteger o ambiente da entrada do frio e que há oferta de duas cobertas para todos os
usuários, podendo fornecer mais um se houver necessidade. Informa, ainda, que na montagem
das camas respeitou o distanciamento, conforme orientação e que houve a troca dos chuveiros
frios. Quanto à alimentação, informa que é fornecida na modalidade de marmitex cujo cardápio
é elaborado junto de uma nutricionista. Quanto a estrutura, a OSC informa que está realizando
buscas de imóveis na região e que encaminhou a SAS nomes de 120 usuários que seriam
transferidos de serviço.



Em 26/10/2020 o GT Denúncias encaminha novo e-mail solicitando informações sobre a previsão
de mudança de endereço do serviço, em que SMADS retorna,  informando que os acolhidos do
serviço estão sendo reordenados para o Centro de Acolhida Especial para Idosos, com previsão
de conclusão até o dia 13/11/2020.
Em 08/12/2020 o GT Denúncias solicita à SMADS a relação dos serviços que acolheram os
usuários reordenados, que retorna com a lista de conviventes reordenados informando os
serviços que os acolheram.

Encaminhamento: Considerando a informação de que o serviço reordenou seus usuários, o GT
entende que a denúncia foi superada e encaminha para arquivamento.

4) Protocolo 0030/2021
Observações e justificativas: Verificar se conseguimos contato do denunciante para informar
sobre a devolutiva da denúncia.
Encaminhamento: retirado de pauta

Encaminhamento ao CDA: Arquivamento do protocolo 0014/19, com encaminhamento da
temática à CPP; arquivamento do protocolo 0017/19; arquivamento do protocolo 0025/2020.

Coordenação: Antônio Alexandre Patto

Relatoria: Dulcinéia Pastrello



(ANEXO V)

Relato da Grupo de Trabalho- GT IN n° 03/2018

Relato do dia 30 de Agosto de 2021

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: 30/08/2021Horário13:30Hs.
Realização: virtual, por meio de aplicativo.

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil:.Solange Sampaio, Dulcinea Pastrello, José França,

Poder Público: Regina Santana
Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lucio
Convidados:- Luis Eduardo Regules, Francis Larry,(FAS) Maria Aparecida Nery,
( SITRAEMFA )Regina Paixão,( FAS) , Vanessa Rufino( SINDISEP )

Pauta:

1) Preparativos para a Audiência Pública junto com os atores

Objetivo/ Justificativa: Metodologia e data para realização da Audiência.

Encaminhamentos da Comissão:

Após explanação do convidado Luis Eduardo Regules sobre as alterações na IN 03, o GT definiu
para a audiência pública os seguintes temas: 1.  simplificar processos de acompanhamento da
Parceria: prestação de contas/ contadores/ aumentar RH nós CRAS; 2. Equilíbrio Financeiro da
Parceria: Edital, Planejamento dos custos; 3. Indicadores: incluir avaliação técnica como
indicador de avaliação, criar instrumentais de avaliação e monitoramento. Foi definido o
tempo de fala de 5 minutos para cada ator convidado (CRN, Eduardo Dias, FET SUAS,
SINBIFIR,SITRAEMFA ,SINDISEP,Luis Regules e SMADS), abrindo em seguida para a contribuição
dos demais convidados. A Audiência ficou marcada para o dia 16/09/2021, a partir das 13:30,
na plataforma Teams.

2)Avaliação do seminário

Objetivo/ Justificativa: Avaliar avanços e contribuições do seminário realizado dia 24/08/2021

Encaminhamentos da Comissão:Encaminhar para Regules a gravação e as apresentações do
seminário. O evento foi avaliado como positivo, tanto no seu conteúdo como na organização.

Coordenação: Dulcinea Pastrello
Relatoria: Solange Sampaio



(ANEXO VI)

Relato do Grupo de Trabalho- GT Regimento Interno

RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 03/09/2021

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

Descrição: Reunião Ordinária do GT Regimento Interno

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 03/09/2021 (sexta-feira) / Horário: das 09h30min às 11h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Joselma Aparecida Souza dos Santos, Antônio Alexandre de Andrade Patto,
Natanael de Jesus Oliveira, Solange Cristina Castro Sampaio.

Poder Público: Rosier Batista Custódio.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Vanessa Vidovix Vieira da Silva, José
Benedito França Pereira, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani.

Convidados:

Pauta:
1) Quadro Comparativo

Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do capítulo IV - artigo
9º no quadro comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.
Relato da reunião:
A reunião teve início em segunda chamada às 10h.
O Grupo seguiu na análise o Regimento Interno partindo do art. 9º. Foi alterado o termo para
Conselho Diretor Ampliado ao invés de Mesa Diretora Ampliada, mantendo assim a redação do
atual regimento como CDA e não MDA.
Foi retirada a parte de que o CDA poderá se reunir antes da plenária.
Os fluxos definidos em CDA serão encaminhados pela deliberação na plenária.
Para o art. 10, foi sugerido incluir pela constituição de uma coordenação interina no período do
encerramento de uma gestão até a eleição de novo CDA.
A Comissão eleitoral finaliza os trabalhos com a posse da nova gestão.



Pensar em critérios de desempate para a eleição do CDA.
No capítulo V, art. 11, foi ajustado para o termo de comissões permanentes. Foi sugerido como
critério para as segundas chamadas das reuniões um quórum mínimo de participação, sendo de
pelo menos dois conselheiros.
Foi mantido o critério de 48 horas para as reuniões extraordinárias das Comissões Permanentes
e Grupos de Trabalho.
O capítulo VI, que trata da Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família - CCSPBF, será
retomado e inserido em capítulo específico.
Encaminhamento: Não há.
O GT prosseguirá análise pelo quadro comparativo no período da tarde.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 03/09/2021

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

Descrição: Reunião Extraordinária 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: 03/09/2021 (sexta-feira) / Horário: das 13h30min às 16h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Joselma Aparecida Souza dos Santos, José Benedito França Pereira, Antônio
Alexandre de Andrade Patto, Natanael de Jesus Oliveira, Solange Cristina Castro Sampaio, Fábio
Henrique Pereira da Fonseca.

Poder Público: Rosier Batista Custódio.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Vanessa Vidovix Vieira da Silva, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton
de Almeida Ribeiro.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo.

Convidados:

Pauta:
1) Quadro Comparativo

Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do cap. VI, artigo 12,
no quadro comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.
Relato da reunião:
A reunião teve início em segunda chamada às 14h.
O Grupo seguiu na análise o Regimento Interno partindo do cap. VI - art. 12. Foi pensado para a
votação no plenário, CDA, Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho, o critério de 12
conselheiros (dois terços) em primeira chamada, e de 50% +1 em segunda chamada.
Discutiu-se também o papel dos suplentes. No plenário é de suplência no segmento eleito. Nas
Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho é de conselheiro integrante daquela Comissão ou
GT, bem como de ocupante da função de coordenação ou relatoria. No CDA esse passa a ser de
coordenação de Comissão ou GT.
Suplentes são diferentes de convidados.
Presença é diferente de participação.



Retomar essa discussão e pensar em incluir no texto.
Encaminhamento: Não há.
O GT prosseguirá análise pelo quadro comparativo nas próximas reuniões.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio

RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 17/09/2021

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

Descrição: Reunião Ordinária do GT Regimento Interno

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 17/09/2021 (sexta-feira) / Horário: das 09h30min às 11h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Joselma Aparecida Souza dos Santos, Natanael de Jesus Oliveira, Fábio Henrique
Pereira da Fonseca, Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto, Solange Cristina Castro Sampaio, José
Benedito França Pereira, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro.

Poder Público: Rosier Batista Custódio.

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani.

Convidados:

Pauta:
2) Quadro Comparativo

Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do capítulo IV - artigo
18 no quadro comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.
Relato da reunião:
A reunião teve início em segunda chamada às 10h.
O Grupo seguiu na análise o Regimento Interno partindo do art. 18 - ausência dos titulares. Foi
discutida a questão de ausência justificada do conselheiro titular no decorrer da reunião plenária
e neste caso de como ficaria a mesa de deliberação. Houve como questionamento se o suplente
assume ou a mesa de deliberação fica com um voto a menos, observado que estaria composta
desde o início da reunião. O grupo entende que o suplente assume.



No art. 19 o grupo discutiu que a vacância pode acontecer em casos de desligamento ou da perda
do mandato pelo conselheiro, e do não preenchimento das vagas no segmento ou não indicação
do poder público. A vacância e o motivo serão publicados em Diário Oficial da Cidade e o suplente
do respectivo segmento assume.
Para o art. 20 o grupo propõe que as proposições ou matérias a serem submetidas para o plenário
sejam feitas sempre por escrito. A secretaria executiva ficará incumbida pelo recebimento. Serão
pautadas ao Conselho Diretor Ampliado - CDA, que as encaminhará para Comissão Permanente
ou Grupo de Trabalho correspondente, devendo constar no registro da reunião.
No art. 21 foi tirado Conselho Diretor do texto e deixado apenas as deliberações do plenário.
Encaminhamento: Não há.
O GT prosseguirá análise pelo quadro comparativo no período da tarde.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva

RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 17/09/2021

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

Descrição: Reunião Extraordinária 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: 17/09/2021 (sexta-feira) / Horário: das 13h30min às 16h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Joselma Aparecida Souza dos Santos, Natanael de Jesus Oliveira, Solange
Cristina Castro Sampaio, Fábio Henrique Pereira da Fonseca.

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: José Benedito França Pereira, Antônio Alexandre de Andrade Patto, Vanessa
Vidovix Vieira da Silva, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro.

Poder Público: Rosier Batista Custódio.

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani.

Convidados:

Pauta:
2) Quadro Comparativo

Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do art. 22, no quadro
comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.



Relato da reunião:
A reunião teve início em segunda chamada às 14h.
O Grupo seguiu na análise o Regimento Interno partindo do art. 22. Foram discutidas a eleição e
composição do Conselho Diretor. Para esclarecer no texto, foram descritas as composições do
Conselho Diretor - CD e Conselho Diretor Ampliado. O CD é composto pelas funções: presidente,
vice-presidente, e 1º e 2º secretários. As reuniões do CDA terão o CD mais os coordenadores das
comissões permanentes, e quando necessário dos coordenadores dos grupos de trabalho.
No art. 23 o grupo entende que fica mantida a redação da minuta de 2017. Para as funções do
CD devem ser indicados conselheiros titulares.
O CD é paritário.
E foi incluído uma sugestão de que os conselheiros suplentes possam ser indicados para assumir
as funções de coordenação e relatorias das Comissões Permanentes e Grupos de Trabalho.
O grupo irá retomar a discussão na próxima reunião.
Encaminhamento: Não há.
O GT prosseguirá análise pelo quadro comparativo nas próximas reuniões.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva



Anexos VII: CHAT transcrito

[19/10 13:05] Vanessa Vidovix (Convidado)
Boa tarde

[19/10 13:06] Rosier Batista Custodio
Boa tarde!

[19/10 13:07] Olga Doutores da Alegria (Convidado)
Boa tarde. Olga Lembo Doutores da Alegria.

[19/10 13:10] MARIA APARECIDA ROMANO - SMS (Convidado)
BOA TARDE

[19/10 13:16] Mariana Kiefer Kruchin
Boa tarde!

[19/10 13:26] Silvana Cristina Pereira da Silva
Boa tarde! Pessoal, estou com problemas no meu microfone.

[19/10 13:27] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
Boa Tarde!

[19/10 13:29] Joselma Santos
Boa tarde

[19/10 13:29] Rosier Batista Custodio
Oi pessoal

[19/10 13:29] Maria José Mota de Borba
consegui entrar

[19/10 13:32] Joselma Santos
Presente

[19/10 13:32] Joselma Santos
Minha Interne tá oscilando

[19/10 13:33] ELTON ALMEIDA (Convidado)
Boa Tarde!

[19/10 13:34] Silvana Cristina Pereira da Silva
Presente

[19/10 13:44] ELTON ALMEIDA (Convidado)
de acordo

[19/10 13:44] Vanessa Vidovix (Convidado)
Ok



[19/10 13:44] Maria José Mota de Borba
aprovado

[19/10 13:45] Mariana Kiefer Kruchin
Aprovado

[19/10 13:45] Joselma Santos
Sim

[19/10 13:47] Maria José Mota de Borba
lamento Sr Alexandre

[19/10 13:47] Maria Aparecida Romano Vieira
Sim

[19/10 14:02] Maria José Mota de Borba
verdade Grazi, sempre peço, sem vergonha rsrsrs

[19/10 14:13] Joselma Santos
Concordo com a maria e rosier

[19/10 14:17] Maria José Mota de Borba
exatamente Natanael

[19/10 14:17] Maria José Mota de Borba
apenas formalizamos, internamente para dar ciência de todos os conselheiros

[19/10 14:21] Marcela L. Bressani - ET. Sec. Executiva (Convidado)
o COMAS aprovou o documento: subsídios para a elaboração de políticas públicas para
crianças e adolescentes em situação de rua e na rua

[19/10 14:21] Maria Aparecida Romano Vieira
Ok obrigada

[19/10 14:21] Marcela L. Bressani - ET. Sec. Executiva (Convidado)
e agora os autores do documento propõem a criação de uma Lei

[19/10 14:22] Marcela L. Bressani - ET. Sec. Executiva (Convidado)
foi criado um GT para levar essa discussão e fomentar para que vire uma lei

[19/10 14:22] Marcela L. Bressani - ET. Sec. Executiva (Convidado)
que é o PL 235/2021

[19/10 14:23] Marcela L. Bressani - ET. Sec. Executiva (Convidado)
253 desculpa rs

[19/10 14:26] Solange Samapio (Convidado)
De acordo com a aprovação de apoio



[19/10 14:28] Mariana Kiefer Kruchin
me abstenho

[19/10 14:28] Mariana Kiefer Kruchin
Aguardando posicionamento da Secretaria de Governo

[19/10 14:29] Vanessa Vidovix (Convidado)
Me Abstenho.

[19/10 14:29] Silvana Cristina Pereira da Silva
Isso. Me abstenho

[19/10 14:29] Rosier Batista Custodio
eu me abstenho

[19/10 14:55] Maria José Mota de Borba
sim

[19/10 14:56] Solange Samapio (Convidado)
Em acordo

[19/10 15:10] Graziela de Mattos Lima
A Marcela pode fazer

[19/10 15:11] Rosier Batista Custodio
Grazi

[19/10 15:11] Rosier Batista Custodio
eu me inscrevi de novo

[19/10 15:11] Graziela de Mattos Lima
eu vi

[19/10 15:13] Maria José Mota de Borba
isso, não estamos retirando os pontos de pauta

[19/10 15:13] Maria José Mota de Borba
mas, evoluir, entender melhor fluxos e processos

[19/10 15:14] Maria José Mota de Borba
exatamente, fica muito restrito a própria Comissão

[19/10 15:14] Maria José Mota de Borba
e nós ficamos referendando com pouca propriedade

[19/10 15:14] Solange Samapio (Convidado)
Perfeito

[19/10 15:20] Rosier Batista Custodio
Sol, não vou pensar no fluxo não. O que eu propus é debatermos uma "formação" sobre a CRI



[19/10 15:21] Rosier Batista Custodio
Daí eu me comprometi em levar o debate no CDA

[19/10 15:21] Rosier Batista Custodio
Só para esclarecer , ok?

[19/10 15:21] Solange Samapio (Convidado)
sim

[19/10 15:32] Rosier Batista Custodio
pessoal, desculpe, vou precisar me desconectar por alguns minutos

[19/10 15:37] Rosier Batista Custodio
já estou de volta

[19/10 15:38] Solange Samapio (Convidado)
Perfeito Motta

[19/10 15:39] Solange Samapio (Convidado)
Perfeito Marcos de acordo

[19/10 15:57] ELTON ALMEIDA (Convidado)
de acordo

[19/10 15:57] Silvana Cristina Pereira da Silva
De acordo

[19/10 15:57] Rosier Batista Custodio
de acordo

[19/10 15:58] Joselma Santos
De acordo

[19/10 15:58] Solange Samapio (Convidado)
De acordo

[19/10 15:58] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
Valéria De acordo

[19/10 16:01] Maria José Mota de Borba
sim, de acordo

[19/10 16:01] Solange Samapio (Convidado)
De acordo

[19/10 16:01] Joselma Santos
De acordo

[19/10 16:01] Rosier Batista Custodio
de acordo



[19/10 16:01] Mariana Kiefer Kruchin
de acordo

[19/10 16:02] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
De acordo

[19/10 16:16] Maria José Mota de Borba
sim

[19/10 16:16] Rosier Batista Custodio
de acordo

[19/10 16:16] Joselma Santos
De acordo

[19/10 16:16] Solange Samapio (Convidado)
de acordo

[19/10 16:17] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
De acordo

[19/10 16:17] Silvana Cristina Pereira da Silva
de acordo

[19/10 16:19] Rosier Batista Custodio
Boa sugestão, Maria

[19/10 16:21] Solange Samapio (Convidado)
Perfeito ter um respaldo da vigilância tendo em vista que a pandemia ainda não terminou

[19/10 16:26] Joselma Santos
Pessoal comunico que preciso sair agora pois tenho um compromisso desde já agradeco

[19/10 16:28] Mariana Kiefer Kruchin
Quantas vezes por mes e o horario

[19/10 16:29] Mariana Kiefer Kruchin
Vou ver com minha chefia

[19/10 16:29] Mariana Kiefer Kruchin
Isso, eu ia perguntar sobre o decreto, pois SEGES sai

[19/10 16:30] Rosier Batista Custodio
Obrigada, Mariana

[19/10 16:30] Mariana Kiefer Kruchin
Alias, vou perguntar agora na sequencia, pois tenho reuniao com o Secretario, de
coordenadores. Aí retorno depois.



[19/10 16:32] Maria José Mota de Borba
sim, de acordo

[19/10 16:32] Solange Samapio (Convidado)
De acordo

[19/10 16:32] ELTON ALMEIDA (Convidado)
de acordo

[19/10 16:33] Silvana Cristina Pereira da Silva
de acordo

[19/10 16:33] Joselma Santos
De acordo

[19/10 16:33] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
Eu solicitei a que indiquem outra pessoa, estou aguardando os nomes chegarem . Por isso não
quero assumir.

[19/10 16:33] Mariana Kiefer Kruchin
de acordo

[19/10 16:51] Maria José Mota de Borba
sim, de acordo

[19/10 16:51] Rosier Batista Custodio
de acordo

[19/10 16:51] Solange Samapio (Convidado)
De acordo

[19/10 16:51] ELTON ALMEIDA (Convidado)
de acordo

[19/10 16:52] Silvana Cristina Pereira da Silva
de acordo

[19/10 16:52] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
De acordo

[19/10 16:53] Silvana Cristina Pereira da Silva
Pessoal, terei que me retirar, pois tenho outro compromisso agora. Boa tarde a todos!

[19/10 16:55] dulcinéa (Convidado)
pessoal preciso sair

[19/10 17:17] Solange Samapio (Convidado)
Pessoal preciso sair tenho curso bom final de reunião,

[19/10 17:21] Maria José Mota de Borba
ficou para nós agendarmos a reunião



[19/10 17:24] Graziela de Mattos Lima
Sim, foi do nosso requerimento no SEI

[19/10 17:37] Mariana Kiefer Kruchin
Voltei

[19/10 17:40] Rosier Batista Custodio
Boa noite, pessoal

[19/10 17:40] ELTON ALMEIDA (Convidado)
boa noite


