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

Memória da Reunião - São Paulo 07 de agosto  de 2013. 
 

COMAS 
Sociedade Civil 

1. Leônidas de Araujo Luz 
Poder Público 

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

SMADS 
1. Mariza Zanaroli Bonavoglia 
2. Claudio Fernando Fagundes Cassas 
3. Maria Sylvia Jordão Campos 
4. Rosa Maria Tom 

 
FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Vanusa Lima- FAS 
 
PAUTA: 
Orientações para os trabalhos no encontro com delegados 
 
A reunião iniciou-se com o informe por parte do Coordenador da Comissão, Conselheiro Rubens, de que a 
Solar Consultoria entregará para o COMAS até o final da semana, os relatórios das Pré-Conferências. A 
Sistematização, Produto 01 será entregue no dia 15/08/2013. 
 
Em seguida passou-se para a organização da pauta da próxima segunda-feira, 12/08/2013, para a reunião 
com os titulares das Comissões Regionais de organização das pré-Conferências, pelo Poder Público e pela 
Sociedade Civil que será realizada nas dependências do COMAS das 9h00 às 13h00. 
 
A Presidente do COMAS, Conselheira Alice solicita verificar junto aos Coordenadores das Comissões 
Regionais qual foi o horário real que se iniciou o credenciamento e o horário real que os trabalhos das Pré-
Conferências foram encerrados, pois a Solar Consultoria está apontando horas extras e, desta forma é 
preciso verificar a consistência dessa solicitação; 
 
Os Coordenadores deverão trazer propostas de locais para os encontros com os delegados e receberão e-
mail com tal solicitação para que tenham tempo hábil de pesquisa. Os encontros poderão ser agrupados 
por região, dependendo do número de participantes eleitos. Isto ficará a critério dos Coordenadores. 
 
Participantes das Pré-Conferências: Tivemos a participação de 8.026 pessoas no conjunto das 31 Pré-
Conferências realizadas no período de 21 de junho de 2013 a 01 de agosto de 2013 nas áreas 
correspondentes ao território das 31 Supervisões de Assistência Social. A participação, de acordo com o 
segmento, foi a seguinte: 
Sociedade Civil: 87%, incluindo Usuários: 22%; Trabalhadores de Organizações Sociais: 58% e 
Representantes de Organizações Sociais: 7%. 
Poder Público: (Gestores e Trabalhadores): 9% 
Convidados e Observadores: 4% 

 
Delegados: Do total de participantes, as 31 Pré-Conferências elegeram e aclamaram 1241 delegados à X 
Conferência Municipal da Assistência Social, sendo 289 usuários TItulares e 10 Usuários suplentes, 
totalizando 299 delegados Usuários (24%); 499 Delegados Titulares e 07 Delegados 
Suplentes, representantes dos Trabalhadores das Organizações Sociais, totalizando 506 delegados (41%); 
121 Delegados Titulares, representantes de Organizações Sociais (10%). Na representação do Poder 
Público, foram eleitos e aclamados 298 Delegados Titulares (24%). Foram ainda aclamados 17 delegados 
Conselheiros do COMAS. 
 



Observadores: As 31 Pré-Conferências indicaram também 111 Observadores para participarem da X 
Conferência Municipal da Assistência Social.  
 
Pauta para reunião com representantes da Sociedade Civil e do poder Público nas Comissões Regionais das 
Pré-Conferências, na 2ª feira dia 12.08.2013 – das 09h00 às 13h00 
 
1º momento: “O que é o COMAS e como funciona” 

Apresentar o que é o COMAS: 
.Constituição do Conselho e representação; 
.Forma de atuação, 
.Processo eleitoral  
 
2º momento: “O processo de monitoramento, Audiências Públicas e o Conferir 2009/2011” 

Constituição da Comissão de Monitoramento e Acompanhamento das deliberações das Conferências; 
.Membros da Comissão 
.Processo de Acompanhamento e Monitoramento do COMAS/SP 
.Periodicidade das Audiências Públicas 
.Processo do “Conferir” nas Audiências Públicas e nas 31 pré-Conferências com indicação de 05 
Recomendações relacionadas em ordem de prioridade para cada um dos 06 eixos. 
 
Observação/Sugestão: Claudio e Rosa sugerem que, para as 03 próximas Audiências Públicas, Março 2014, 
Set ou Out 2014 e Março 2015, sejam da seguinte forma: a 1ª e a 3ª centralizadas e a 2ª regionalizada. 
 
3º momento: X Conferência Municipal da Assistência Social (2013) 

Quadro com o número de delegados Sociedade Civil e Poder Público 
Minuta do Regimento Interno da X Conferência 
Metodologia de trabalho e Instrumental 2 do Informe 4/CNAS 
Priorizar os 03 avanços da Cidade; 
Priorizar as 03 dificuldades ou desafios da Cidade;  
Discutir e avaliar as propostas sistematizadas das 31 Pré-Conferências, indicando, por ordem de prioridade 
10 novas propostas para a esfera municipal, 03 novas propostas dirigidas à esfera estadual e 03 novas 
propostas dirigidas à esfera federal 
 
Rosa sugere que, neste encontro, seja colocado em local visível o link do COMAS para que as pessoas 
possam se apropriar do material completo. 
 
Vanusa formatará o conteúdo para a apresentação e enviará via e-mail para Rubens que fará os slides. 
 
Alice aponta para a necessidade dos componentes da Comissão Central acompanharem os encontros com 
delegados. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 
Relatora: Mariza Z Bonavoglia 


