
Reunião da Comissão Organizadora Central da  
X Conferência Municipal de Assistência Social 

Memória da Reunião - São Paulo 05 de agosto de 2013. 
 

COMAS 
Sociedade Civil 

1. Daniel Martins Silva 
2. Leônidas de Araujo Luz 
3. Demilson Oliveira – Com. Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências 

Poder Público 
1. Rubens Augusto Dias Serralheiro 
2. Alice Okada de Oliveira  
3. Lucia Mariano dos Santos 

SMADS 
1. Elisabeth Maria Valletta – SMADS/Gabinete 
2. Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS/ESPASO 
3. Maria Inês Shigekawa – SMADS (CAS Leste) 
4. Claudio Fernando Fagundes Cassas – SMADS (CAS Centro-Oeste) 
5. Maria Sylvia Jordão Campos – SMADS (CAS Sudeste) 

 
FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Vanusa Lima- FAS 
2. Célia Fernandes Teixeira-FEBAS 
3. Vera A. Salgueiro Pereira- FEBAS 

 
CONVIDADOS 

1. Mariana B Barreiros Rubinelo- Solar 
2. Juliana M Bogossi- Solar 
3. Eleni Micheletti- ESPASO 
4. Sylmara A Vettorello Ramires- ESPASO 
 

Secretaria Executiva 
  1.   Susana de Almeida Silva 
 
Faltas Justificadas: 

1. Sergildo Jose dos Santos – SMADS/ESPASO 
2. Marcos Antonio Muniz de Sousa- FAS 
3. Valeria Reis Ribeiro- LBV 
4. Beatriz AP. Nogueira Giosa- SMADS- (CAS Sul) 
 

PAUTA: 
Leitura da Ata anterior 
Orientações para os trabalhos- SOLAR 
Datas para encontros dos delegados eleitos 
 
Inicia-se a reunião com a leitura da Ata anterior pelo Rubens para que todos tomem 
conhecimento. No momento de leitura da programação foi informado aos presentes que 
houve pequena alteração que veremos mais abaixo. Foi levantada a necessidade, para os 
encontros de delegados, que sejam dados os nomes dos eleitos, região e suplentes. Com 
relação à X Conferência, Mariana coloca que a apresentação do monitoramento pode ser feita 
pelo João, explicando que chegou-se a um resultado após o trabalho com os status das 
recomendações. As recomendações serão sistematizadas e não apresentadas e terão também 



a participação do COMAS neste momento. Será reforçado que o Conferir já foi feito durante as 
Audiências Públicas.  
Claudio insiste que deve ser feita uma avaliação global, consolidando as 4 Conferências 
passadas, subsidiando o Plano 10, mesmo que apenas duas tenham sido monitoradas. 
Demilson reforça a necessidade de se criar uma cultura para os delegados de que o papel deles 
perdurará até a próxima Conferência, fala apoiada por Rubens que sugere este tema já para o 
primeiro encontro. Mariana continua a fala, solicitando que no Propor seja definida a meta 
máxima de deliberações novas que cada eixo tirará em cada esfera para posterior 
encaminhamento à Nacional. Chegou-se ao número de 16 (dezesseis) por eixo, sendo 10 
Municipais, 03 Estaduais e 03 Nacionais. Coloca também que as deliberações precisam ter uma 
redação final objetiva e que não se perca a essência e para tanto, a Consultoria estará atenta 
para que este objetivo seja alcançado. Elisabeth Valetta reforça que a proposta tem que ter o 
qualitativo e quantitativo e quais indicadores podem ser criados fazendo interface com os 
Planos que estão sendo aprovados, pois do contrário serão inatingíveis. 
Para os encontros, que acontecerão de 19/08 a 23/08/2013, os delegados deverão estudar as 
deliberações, porque serão eles que dialogarão e representarão a Cidade. Terão o material 
para subsídio. Deverão também apropriar-se do Controle Social do Município, qualificando a 
participação. Outro assunto em pauta será o relacionado às Moções, onde apenas as novas 
entrarão para votação pois as das Pré-Conferências já foram validades ( estará em Regimento). 
O conselheiro Demilson, Coordenador da Comissão de Monitoramento e Controle das 
Deliberações das Conferências, faz uma proposta de que seja feito um planejamento para os 
delegados pós Conferência. Esta proposta foi aceita pelo grupo. Claudio sugere que a Comissão 
de Monitoramento avalie os sucessos e dificuldades, citando exemplos. 
Mariana sugere alteração na programação do 2º e 3º dias da Conferência, sendo um de 
trabalho em grupo e outro apenas Plenária. No 3º dia, teríamos 1 hora pela manhã apenas 
para validações, contemplando os não presentes no dia anterior para que tomem 
conhecimento e tão somente isso, não ficando aberto para discussões. Este item deverá ficar 
claro no regimento. 
 
Em seguida passou-se para as alterações finais do Regimento (anexo) 
 

Observação final: Foi validado pelos presentes que para a certificação dos participantes será 

exigido o credenciamento no primeiro dia e a validação nos outros dois dias subseqüentes. 

 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 
Relatora: Mariza Z Bonavoglia 


