
Webinário: “Os desafios da operacionalização do MROSC-Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil na SMADS-Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social 

 

Na data de 27 de agosto de 2020, foi realizado o Webinário “Os desafios da 

operacionalização do MROSC-Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na 

SMADS-Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sob a perspectiva 

das/os trabalhadoras/es”, organizado e construído coletivamente, por  distintas instituições e 

contou com o apoio do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) e transmissão 

online pela Escola Superior de Gestão e Contas Públicas. 

O evento teve como objetivo discutir e analisar os aspectos legais da operacionalização 

do MROSC na SMADS, sob a perspectiva das/os trabalhadoras/es e suas implicações para a 

Política Pública de Assistência Social no Município de São Paulo.  

O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – CRESS-SP,  o Conselho Regional 

de Psicologia de São Paulo 6ª Região - CRP-6ª-SP, o SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na 

Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo, o Sindicato do Psicólogos de 

SP- SINPSI   GT MROSC formado por servidoras da Secretaria Municipal de Assistência 

Desenvolvimento Social – SMADS, o Coletivo de Servidoras em Defesa do SUAS, os Servidores 

em Luta e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, empenharam-se durante os meses 

de julho e agosto de 2020 na construção desta atividade. Almeja-se fomentar o debate acerca 

da atuação das diversas categorias profissionais envolvidas na operacionalização do MROSC na 

SMADS, tendo como norte a perspectiva de defesa dos serviços públicos prestados à 

população com qualidade e compromisso com o uso adequado dos recursos públicos. 

 O Webinário consolidou o trabalho de cerca de dois anos realizado pelo GT MROSC 

formado por servidoras assistentes sociais e psicólogas da SMADS, as quais, tendo suas 

atribuições privativas, em tese, violadas pela imposição de executarem a Instrução Normativa -

IN03/SMADS/2018 (por prever a execução de atividades incompatíveis ao regulamento da 

profissão; por exemplo, atribuições da área contábil)  construíram, em conjunto com o 

SINDSEP e tendo como base as manifestações do CRESS-SP e CRP-SP, um dossiê. O documento 

é primoroso e necessário e está disponível para ser consultado1, junto com todos os demais 

documentos imprescindíveis para este debate, no link. 

 A organização exigiu reuniões remotas realizadas durante os meses de julho e agosto 

de 2020. Foram organizados encontros entre as entidades, contando com a participação de 

Francilene Gomes Fernandes e Thiago Agenor, diretores do CRESS/SP, Luana Conselheira do 

CRP-SP, João Gabriel  vice Presidente do SINDSEP, Fernanda Magano - Psicóloga Presidenta do 

SINPSI SP, Henrique Klassmann Wendland - Coordenador jurídico do CRESS/SP;  Dra. Ligia 

Daher, do CRP, e companheiras servidoras, representantes do GT MROSC, que integram  os 

Coletivos  Servidores em Luta e  de Servidores em Defesa do SUAS. Realizamos também 

                                                           
1 Conferir: https://sindsep-sp.org.br/noticias/funcionalismo/servidores-da-assistencia-social-

organizados-no-sindsep-apresentam-relatorio-sobre-aplicacao-do-5364. 

https://sindsep-sp.org.br/noticias/funcionalismo/servidores-da-assistencia-social-organizados-no-sindsep-apresentam-relatorio-sobre-aplicacao-do-5364
https://sindsep-sp.org.br/noticias/funcionalismo/servidores-da-assistencia-social-organizados-no-sindsep-apresentam-relatorio-sobre-aplicacao-do-5364


reuniões operacionais nas quais foi decidida, coletivamente, toda a construção do Webinário, 

título, arte, participantes, tempo de fala, mediação, a perspectiva da atividade e, além do 

objetivo do evento.  Esse processo de organização, debates e construção de entendimentos 

mostrou-se bastante produtivo, concorrendo para o alinhamento das narrativas.  

 O evento teve a seguinte programação:2 

  

 MESA DE ABERTURA - das 14h30 às 15h20 

 CRESS SP  Henrique Klassmann Wendland - Coordenador jurídico do CRESS/SP, 

advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo 

 CRP- SP - Dra. Ligia Daher - Formada em Direito pela USP e em Psicologia pela PUC/SP, 

Mestre em Ciência Política. Coordenadora tecnica- política do Conselho Regional de 

Psicologia de Sao Paulo. 

 SINDSEP – João Gabriel Vice Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na 

Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo. 

 Associação dos Contadores - Francisco Ernane Ramalho Gomes - Contador, Advogado, 

Especialiazação MBA – Finanças Corporativas. Presidente da Associação dos 

Contadores Municipais de São Paulo – ACMSP. Vice-Presidente da Federação das 

Associações dos Servidores Municipais de São Paulo – FASP. Membro da Diretoria da 

Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo – 

ACOPESP. 

 Sinpsi - Fernanda Magano - Psicóloga Presidenta do Sinpsi SP. Representante da região 

sudeste na comissão nacional histologia da Assistência Social do Conselho Federal de 

Psicologia/ Conpas. Representante da executiva no FETSUASSP e FNTSUAS. 

 

MESA TÉCNICA - das 15h20 às 16h50 

 Servidor - Representante do GT MROSC 

 NEPSAS – Prof.ª Aldaíza Sposati - Pós-Doutora pela Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra / Doutora e Mestre pela PUC - Professora titular do corpo 

permanente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e coordenadora do 

NEPSAS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social. 

 TCM - Prof.Danilo André Fuster - Graduado em Gestão de Políticas Públicas pela 

Universidade de São Paulo - USP e Mestre em Gestão de Políticas e Organizações 

Públicas pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP; Professor da Escola 

Superior de Gestão e Contas Públicas. 

 SMADS - Representante 

 FGV - Giordano Magro -Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP, 

pesquisador do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB-FGV) e do Centro de Estudos de 

Cultura Contemporânea (CEDEC). 

                                                           
2  Conferir :  https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1248/-/webinar-os-

desafios-da-operacionalizacao-do-mrosc-na-smads-sob-a-perspectiva-das-os-trabalhadoras-es 

 



 PUC- SP – Dr. Eduardo Dias - Professor da Faculdade de Direito da PUCSP. Área de 

infância e Direitos Humanos. 

Os/as palestrantes fizeram falas muito potentes, com reflexões necessárias sobre a 

temática. Todo o webnário3 foi muito bem avaliado, com manifestações positivas feitas 

pelo público que assistiu ao vivo. A atividade teve audiência de cerca de duzentas pessoas, 

e até o presente momento obteve mais de 2000 visualizações, aproximadamente. Mesmo 

com duração de quatro horas, excedendo o tempo previsto, as/os trabalhadoras/es 

mantiveram-se no ambiente virtual, interagindo intensamente e fazendo várias perguntas. 

Ao término, as questões foram compiladas e os/as palestrantes da mesa técnica puderam 

responder e proceder suas considerações finais. 

Todo o conteúdo do evento, as questões e os inúmeros e ricos comentários feitos no 

chat do Youtube, serão sistematizados de forma a  subsidiarem  o GT MROSC, visando o 

avanço no enfrentamento à ingerência da SMADS sobre as atribuições privativas de 

assistentes sociais e psicólogos. 

Dando continuidade as ações interinstitucionais das entidades citadas, em 02 de 

setembro de 2020, o grupo de trabalho jurídico composto por assessores jurídicos destas 

entidades reuniram-se para estudar e discutir possibilidade de ações jurídicas frente a 

problemática posta no Webinário. Este grupo de trabalho jurídico reuniu-se visando 

proteger as/os profissionais envolvidas/os no que se refere às legislações profissionais. 

Acreditamos que atuar na perspectiva da defesa das profissões corrobora para a prestação 

de serviços de qualidade à população, bem como afiança o uso adequado dos recursos 

públicos posto que, sendo gerido de forma responsável, por servidoras/es com 

competência para tal, o erário é preservado, havendo, desta forma, um ganho coletivo. 

A situação na qual o MROSC tem sido executado, ao arrepio das Leis de 

regulamentação de Assistentes Sociais e Psicólogos/as, que estão nas trincheiras de lutas 

do SUAS-SP é bastante grave. O Webinário escancarou que esta forma irresponsável de 

gestão da SMADS prejudica as profissões, as/os usuárias/os do SUAS e toda a sociedade, 

visto que, a maneira com que esta pasta tem lidado com a questão pode culminar em 

dano ao erário. Trata-se de recurso público composto por contribuições de toda a 

sociedade, todos perdem e não admitiremos a continuidade desta ingerência. Por isso, se 

faz urgente a realização de concurso a fim de recompor os quadros, das diversas áreas do 

saber, da gestão pública,  

Por fim, mantemos o chamamento à categoria profissional para que continue a se 

engajar nesta luta, de interesse de toda a sociedade. 

 

                                                           
3
  Conferir a transmissão do Webnário https://youtu.be/Vp6-c2Tv7wA 

 

https://youtu.be/Vp6-c2Tv7wA

