
CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE 2013  
Tema: “A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS” 

CALENDÁRIO DA COMISSÃO ORGANIZADORA CENTRAL 

DIA  ATIVIDADADE  RESPONSABIIDADE  OBSERVAÇÃO  

04/03 1. Alterações da Resolução de normatização 

da conferência, escolha de coordenador e 

relatoria.  

2. Elaboração da Portaria conjunta de 

chamamento da conferência. 

 

Comissão Central X 

conferência de 

Assistência Social 

Resolução (aprovada 

em 13/03/2013) e 

portaria conjunta 

aprovada em 

plenária do COMAS 

(se encontra na 

SMADS) 

08/03 1. Elaboração de um comunicado para CAS, 

orientando a formação das comissões 

regionais. 

2. Envio de oficio para CAS E FAS para 

recomposição da Comissão 

1. Secretaria 

Executiva do FAS. 

2. Secretaria 

Executiva 

 

18/03 1. Levantamento das necessidades para a 

realização das pré-conferências e 

conferência municipal. 

2. Formação do GT para elaborar proposta de 

contratação de serviços.  

3. Apresentação das CAS sobre as estratégias 

para eleição da comissão regional. 

Coordenação da 

reunião Rubens e 

relatoria Nazzareth 

com o apoio da 

Valéria Reis. 

 

27/03 1. Elaboração de proposta para contratação 

de serviços com representantes da SMADS.  

Coordenação da 

Reunião com a 

participação da Cintia 

– SMADS 

Conteúdo da reunião 

será discutido na 

comissão central 

01/04 1. Apresentação do relato da reunião com a 

Cintia – TR. 

2. Criação de um grupo para  definir a parte 

descritiva para o TR.  

3. Calendários das assembleias com a 

sociedade civil foram. 

4. Elaboração de comunicado esclarecendo as 

duvidas que surgiram na Resolução. 

Reunião coordenada 

pelo Rubens e 

relatoria Nazzareth 

com o apoio da 

Valéria. 

O comunicado foi 

elaborado pela 

relatoria e 

encaminhado ao site 

do COMAS 

03/04 1. Elaboração a descrição do TR. Valéria , Vanusa e 

Nazzareth 

 

08/04 1. Apresentação da descrição dos produtos a 

serem contratados. 

2. Apresentação da minuta do calendário da 

comissão. 

3. Elaboração de comunicado sobre a 

constituição das comissões Regionais e as 

datas das pré-conferências regionais. 

4. Apresentação do comunicado do CNAS. 

1. Valéria , Vanusa e 

Nazzareth 

 

2. Relatoria. 

 

3. Relatoria 

 

4. Rubens  

O TR deverá ser 

aprovada pela 

comissão e 

apresentado na 

plenária do comas 

10/04 1. Reunião com o jurídico da SMADS para 

apresentar a proposta de TR para 

contratação e iniciar os tramites legais para 

contratação 

GT – TR, coordenador 

da comissão, 

representante da 

secretaria executiva 

do COMAS secretaria 

adjunta. 

14h30 



22/04 1. Apresentação do comunicado do CNAS – 

para os representantes da Comissão 

Regional. 

2. Elaborar o calendário de oficina de 

alinhamento conceitual para as comissões 

regionais. 

Comissão central – 

coordenação do 

Rubens. 

 

29/04 1. Elaboração do Plano de Comunicação das 

pré-conferências e conferência municipal. 

2. Informes sobre o processo da contratação. 

3. Elaborar comunicado sobre datas e locais 

das oficinas de alinhamento conceitual para 

as comissões regionais. 

  

06/05 1. Reunião com a empresa contratada 

2. Apresentação dos principais pontos da 

metodologia que queremos para a 

conferência 

  

A definir 1. Lançamento da X Conferência Municipal de 

Assistência Social de São Paulo 

 Verificar a agenda da 

Secretária e da 

Câmara Municipal 

13/05 1. Apresentação do Regimento Interno – 

versão consolidada com as contribuições 

vindas a consulta pública 

2. Preparação do material de apoio para as 

pré-conferencias (cartazes, convites e 

banners). 

3. Minuta de programação das pré-

conferências 

  

20/05 1. Apresentação da minuta da metodologia 

das pré-conferências para as comissões 

regionais 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


