
Pro - memória  da reunião da comissão central da  

Conferencia Municipal de Assistência 
 

Dia: 13 de Maio de 2013 

Horário: 09 horas 

Local: Sede do  COMAS – Praça Antonio Prado, 33 - Centro 

 

Presentes: 
Leônidas de Araújo Luz – Conselheiro COMAS 

Natanael Jesus de Oliveira - Conselheiro do COMAS 

Daniel Martins Silva – Conselheiro do COMAS 

Rubens Augusto D. Serralheiro – Conselheiro do COMAS 

Elizabete Maria Valletta – SMADS 

Alice Okada de Oliveira – Conselheiro do COMAS 

Lúcia Mariano dos Santos – Conselheira COMAS 

Paulo de Souza Filho – CAS Sul 

Célia Fernandes Teixeira - FEBAS 

Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS 

Sergildo José dos Santos – SMADS 

Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte 

Maria Silvya  Jordão Campos- CAS Sudeste 

Maria Inês Shigekawa – CAS Leste 

Vanusa Lima – FA.S 

Valéria Reis Ribeiro – LBV 

Vera Maria de Mattos – CAS Sudeste 

 

Faltas Justificadas: 
Maria Nazareth Cupertino – Conselheira COMAS 

Francis Larry de Santana Lisboa – Conselheiro do COMAS 

Cintia Ruman Bertoli – SMADS 

Claudio Fernando Fagandes – CAS Centro Oeste 

Roseclaire Balduino – SMADS 

 

 
Pauta: 
 
1.Apresentação e discussão do documento “Material orientativo para as 

“pré” das pré-conferências”. 

 

2. Sugestão para complementação deste material, é que as SAS solicitem 

aos respectivos Observatórios das suas CAS, o mapa e relação de serviços 

instalados na região, por proteção, tipo de serviço, número de vagas 

conveniadas e, se houver, os valores repassados por fonte. 



 

3. Foi discutida a participação para saída como delegado, de pessoas de 

outras regiões, que não a da pré-conferência de sua região. Mantido o que 

consta da resolução COMAS 663, ou seja, não há impedimento. 

 

4. Valéria (conselheira CNAS e membro desta comissão) alertou para a 

importância de definirmos a metodologia das pré-conferência, a fim de 

facilitar o preenchimento de documentos a serem publicados no Informe 4 

do CNAS. 

 

5. Natanael (conselheiro do COMAS e CONSEAS e membro desta 

comissão) mencionou o Ofício circular 047/2013 de 06/05/2013 recdebido 

do CONSEAS, solicitando a indicação de dois membros desta comissão 

para participar da reunião a ser realizada no dia 22/05/2013, das 9h às 17hs, 

no Instituto Dom Bosco, Praça Coronel Fernando Prestes nº 233 – Bom 

Retiro – Metrô Tiradentes, para discutir a Orientação e Organização das 

Conferências Municipais. 

Esta comissão indicou os dois coordenadores e seu relator. 

 

6. O Termo de referência para contratação das empresas de infraestrutura e 

sistematização das Pré-Conferências e Conferências, já está, desde 

10/05/2013 em processo de pesquisa de preços, pelo Setor de Compras. 

Até o próximo dia 16/05, deveremos ter uma posição a respeito do 

andamento dos processos. Até lá, as áreas não serão informadas da 

necessidade de possível alteração no calendário das Pré-Conferências 

(fechado em 13.05.2013). 

 

5. Em seguida a representante da CAS-Sudeste (Vera) apresentou uma 

sugestão de abertura a ser incorporada em cada eixo das pré-conferências. 

 

6. Sugestão de pauta para a próxima reunião, em 20.05.2013 

- Proposta de minuta do regimento para as pré-conferências, com base no 

anterior, para consulta pública; 

- Discutir os instrumentais do Informe 4 do CNAS; 

- Sugestão de programação para as pré-conferências; 

- Definição do TR 

- a reunião terá início com qualquer número de participantes, na segunda 

chamada, às 9h30. 
 

 

Rubens A. D. Serralheiro 

Coordenação da Comissão 


