
Pro - memória da reunião da Comissão Organizadora Central da  

Conferência Municipal de Assistência Social 
 

Dia: 06 de Maio de 2013 
Horário: 09 horas 
Local: Sede do COMAS – Praça Antonio Prado, 33 – Centro, São Paulo/SP 

 

Presentes: 
Maria Nazareth Cupertino – conselheira do COMAS 
Daniel Martins Silva – Conselheiro do COMAS 
Rubens Augusto D. Serralheiro – Conselheiro do COMAS 
Elizabete Maria Valletta – SMADS 
Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS 
Sergildo José dos Santos – SMADS 
Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte 
Maria Silvia  Jordão Campos- CAS Sudeste 
Maria Inês Shigekawa – CAS Leste 
Maria Aparecida Nery – FAS 
Vanusa Lima – FAS 
Vera A. Salgueiro Pereira – FEBAS 
Fabio Vicente de Souza – Apoio – FA.S 
Patrícia Maria da Silva – Visitante 
Daiane Silva Liberi – Secretaria Executiva COMAS 
 
Faltas Justificadas: 
Francis Larry de Santana Lisboa – Conselheiro do COMAS 
Natanael Jesus de Oliveira  – Conselheiro do COMAS 
Alice Okada de Oliveira – Conselheiro do COMAS 
Lucia Mariano dos Santos – Conselheira do COMAS 
Laurinda Candido de Araujo – Conselheira do COMAS 
Cintia Ruman Bertoli – SMADS 
Roseclaire de Jesus Balduino Braga – SMADS 
Claudio Fernando Fagandes – CAS Centro-Oeste 
Paulo de Souza Filho – CAS Sul 
Célia Fernandes Teixeira – FEBAS 
Valeria Reis Ribeiro - LBV 
 
Pauta: 
 
1.Leitura da ata da reunião do dia 26 de abril de 2013: A ata foi lida e após 
algumas adequações foi aprovada pela Comissão e será encaminhada para 
publicação no site do COMAS. 
 



2. Avaliação da reunião com as comissões Regionais: a Comissão Central de 
Organização da X Conferencia Municipal pontuou os seguintes aspectos da 
reunião com as Comissões regionais:  

• Foi boa a reunião as pessoal participaram bem das discussões, a 
preocupação maior  é com os prazos para encaminhamento  do que das 
sugestões, ficaram os questionamentos:  será que é possível fazer o 
vídeo? Como encaminhar isso?  A sugestão é conversar com a 
comunicação da SMADS. Lembrando que os CRAS estão equipados 
para utilizar este material. É importante que a Comissão se empenhe 
para a realização deste vídeo. 

• Separação dos grupos dificultou a discussão, pois o tempo foi curto, essa 
estratégia não foi a melhor. 

• Havia a expectativa de que nesta reunião seria apresentada alguma 
metodologia, pois já havia algumas coisas discutidas pela comissão. 

• A construção do Plano de Comunicação seria criada nesta reunião, 
pensou que seria apresentada uma minuta e aprovada naquele dia. 

• A comissão precisa entender, que somos um, há um sentimento de 
dispersão, parece que houve um isolamento dos membros da comissão 
no dia do encontro ampliado, o grupo parece que ainda não se sente 
pertencente à comissão... Precisamos trabalhar os textos que foram 
apresentados, encaminhar a proposta de vídeo... 

• A reunião da comissão na sexta e na sequencia aconteceu a reunião com 
a comissão ampliada que dificultou a nossa articulação e preparação para 
a reunião das comissões regionais. 

• Apresentação do conteúdo do vídeo: o que é conferência, histórico das 
conferências na cidade, porque é importante participar, explicar o 
processo das trinta e uma conferencia. –“Complexo Prates” se propõe a 
elaborar o vídeo que será produzido pelos próprios usuários da 
Assistência Social do “Complexo Prates” que será entregue no prazo de 
10 a 12 dias. 

• O encontro com as regionais fortaleceu a própria comissão central, nos 
deu a certeza de que a conferência vai acontecer, apesar das dificuldades 
enfrentadas. 

• A ansiedade é gerada pela incerteza do que vai acontecer e de  como 
fazer com que as pessoas sintam a importância da importância do que 
está sendo construído.  

 
2. Oficinas de alinhamento  aos membros das comissões regionais: sobre este 
tema a Comissão Central se organizou no sentido de primeiro preparar o 
material base para as oficinas que se dará da seguinte forma: 



• Grupo de Trabalho irá construir uma minuta de consolidação dos 
materiais orientativos do MDS e do material elaborado e apresentado 
pelas CAS. 

• O Grupo de Trabalho esta constituído pelas seguintes pessoas: Silvya, 
Inês, Rosa, Conceição e Vanusa, que se reunirão no dia 10 de maio as 
10horas da manhã na SMADS. 

• Esse documento consolidado será apresentado e validado pela Comissão 
Central e disponibilizado no site do COMAS. 

• A partir disso, será elaborada a agenda das oficinas de alinhamento nas 
regiões: Sul, Leste, Sudeste, Norte e Centro Oeste. 

 
3.Lançamento da Conferência Municipal: A Secretária Adjunta fez uma 
proposta e encaminhou para a Comissão Central da X Conferência Municipal 
de Assistência Social para que o lançamento da Conferência fosse realizado 
numa plenária dos vereadores, para que os mesmos possam se envolver com a 
temática. A Comissão aprovou a sugestão e o Coordenador da Comissão e a 
Relatora deverão fazer as articulações necessárias para esta finalidade, 
propondo como data indicativa entre os dias 03 a 07 de junho de 2013. 
 
4. Encaminhamentos da Comissão Central: 
 

• Agendar uma reunião com a Secretária Drª Luciana Temer para tratar 
dos assuntos da Conferência, nesta reunião a Comissão deverá 
apresentar todo o processo já realizado e discorrer sobre as dificuldades 
e inseguranças em relação as contratações. 

• Fazer as devidas adequações do Rgimento Interno das Pré Conferencias 
anteriores e encaminhar para a rede para consulta publica com a data de 
devolução de contribuições até o dia 24 de maio, para validação da 
comissão no dia 27 de maio. 

• Sintetizar e apresentar uma minuta do Plano de Comunicação de acordo 
com o que foi discutido na reunião ampliada das comissões regionais. 

• Elaboração do vídeo de divulgação da Conferencia que será realizada 
pelos usuários da Assistência Social do “Complexo Prates”, a ser 
apresentada no prazo de 10 a 12 dias. A comissão já enviou aos 
responsáveis o conteúdo para compor o vídeo. A pessoa de contato com 
os usuários e responsáveis pela elaboração do vídeo é Fabio Vicente – 
grupo de apoio da Comissão Central. 

 
Pauta para a próxima reunião: 

 

• Apresentação do Material consolidado 
• Agendamento das Oficinas de alinhamento 



• Informes sobre a contratação de empresa para a realização das pré conferências e da 
Conferência Municipal. 

 
 

Maria Nazareth Cupertino 
Relatora da Comissão Central 


