
Memória da reunião da Comissão Central da X Conferência Municipal de Assistência Social  

Dia 19 de agosto de 2013 – Horário: 09h00 às 12h00 

Local: COMAS  

Participantes:  

Sociedade Civil 

Daniel Martins Silva – Conselheiro Sociedade Civil 
Leônidas Araujo Luz – Conselheiro Sociedade Civil  e Coordenador da Comissão  
Poder Público 

Alice Okada de Oliveira – Presidente do COMAS 
Rubens Augusto D. Serralheiro – Conselheiro Poder Público e Coordenador da Comissão 
Lúcia Mariano dos Santos  - Conselheira Poder Público 
Laurinda Cândido de Araujo – Conselheira Poder Público 
SMADS 

Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS/ESPASO 
Maria Sylvia Jordão Campos- SMADS/(CAS Sudeste) 
Maria Inês Shigekawa – SMADS/(CAS Leste) 
Rosa Maria Tomé Telis – SMADS/(CAS Norte) 
Claudio Fernando Fagundes Cassas  – SMADS/(CAS Centro Oeste) 
Elisabeth Maria Valletta – SMADS.G 
Fóruns  

Vera Aparecida Salgueiro Pereira- FEBAS 
 
Ausências justificadas 

Beatriz Aparecida Nogueira Giosa – SMADS (CAS Sul) 
Célia Fernandes Teixeira-FEBAS 

Sergildo José dos Santos- SMADS-ESPASO 
Vanusa C. Lima- FAS 
 
Pauta:  

1. Avaliação da reunião com os representantes das Comissões Regionais para preparação 
do Encontro com os Delegados 
2. Encontro com os delegados - datas, locais, conselheiros que irão acompanhar; 
3. Conclusão da redação final da Minuta do Regimento da X Conferência (anexo); 
4. Metodologia Etapa Municipal  (anexo); 
5. Informes. 
 
Rubens inicia a reunião informando que 21 relatórios já foram entregues e encaminhados 
para subsidiar o encontro com os delegados. Em seguida foram retomadas as datas para os 
encontros e até o momento temos as seguintes confirmações com os respectivos 
conselhereiros que acompanharão: 
 
REGIÃO DATA/HORÁRIO LOCAL  Acompanhará 

Itaim Paulista, 
Ermelino Matarazzo 
e São Miguel 

28/08- 9H30 às 
13H30 

 Demilson 

Campo Limpo  28/08- 9h00 às 
12h00 

 Alice 

Parelheiros 21/08- 14h00 às 
17h00 

 Francis (?) 

Santo Amaro e 26/08- 9h00 às  Laurinda 



Cidade Ademar 12h00 
Mooca 28/08- 14h00 às 

17h00 
 Lucia 

IP/VM e Jabaquara 27/08- 14h00 às 
17h00 

ESPASO Daniel 

Sé e Lapa 28/08- 9h00/12h00 
e 14h00 às 17h00 

SAS SÉ Rubens 

Butantã e Pinheiros 23/08-      SAS Pinheiros Rubens 
Norte l e II 21/08- 14h00/ 

17h00 
IPREM Rubens 

Vila 
Prudente/Formosa e 
Penha 

27/08- 9h00 às 
12h00 

CEDESP CENLEP Alice 

Capela do Socorro 26/08- 14h00 às 
17h00 

CREAS Alice 

 

Em seguida retomou-se o encontro da última quarta-feira e Demilson coloca que quando 
for apresentado o Monitoramento nos encontros que se faça de forma breve, como: o que 
é, como funciona e o que faz, deixando-se a apresentação mais detalhada para a 
Conferência, evitando-se com isso um possível desgaste. É importante que seja mostrado 
que o monitoramento surgiu de uma deliberação de Conferências anteriores e 
conscientizando o público que o local certo para as propostas é a Conferência. Novamente 
foi elencada a necessidade de ficar clara a responsabilidade dos delegados e suplentes com 
relação à participação efetiva nas Audiências Públicas. Demilson (COMAS) e João (SOLAR) 
farão apresentação conjunta. Mariana coloca que o facilitador orientará o grupo como 
mensurar as propostas; qual é o indicador e que as propostas precisam ser objetivas e reais, 
possíveis de serem alcançadas.  

Além disso, precisa-se entender qual é o processo de implantação, diminuindo a ansiedade 
pela espera dos resultados, informando ao mesmo tempo sobre o orçamento e 
planejamento anuais. Rubens informa que passará para todas as SAS a metodologia                        
( Relatórios das Recomendações, Novas Propostas) para que as pessoas se apropriem dos 
dados antes da Conferência. Sugere-se também que antes da 1ª Audiência Pública crie-se 
uma data onde todos os delegados reúnam-se para entender melhor e detalhadamente o 
que é PPA e PLAS. 

Passa-se a seguir para uma rápida reapresentação do PowerPoint que será apresentado, 
para avaliação da sequência das lâminas. A lâmina com a distribuição de vagas para 
delegados será reformulada e constará somente as de São Paulo; uma nova lâmina 
apontará as 20 vagas a mais. Na sequencia passou-se para a redação final da Minuta do 
Regimento. Para publicação em D.O.C., já sem tempo hábil, a Comissão aprovou que seja 
enviada com posterior aprovação da Plenária do COMAS.  

A contribuição dos encontros, com os destaques, será apresentada na Conferência. 
Incorporam-se as sugestões no Regimento e faz-se nova publicação no dia 30/08/13. Foi 
acordado que alguns pontos importantes do Regimento merecem destaque para os 
encontros, a exemplo do parágrafo único do capitulo IV e artigo 16 §3º do capítulo VI. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. 

Relatora: Mariza Z Bonavoglia 


