
 

RELATO DO PRÓ- MEMÓRIA DO GRUPO DE TRABALHO  
METODOLOGIA DAS 31 PRÉ- CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

E X CONFERENCIA MUNICIPAL  
 

DATA: 27 de maio 

HORÁRIO: 09h30 

 

PARTICIPANTES:  
 
Leônidas de Araújo Luz – COMAS 

Maria Nazareth Cupertino – COMAS 

Rubens Augusto Dias Serralheiro – COMAS 

Alice Okada de Oliveira – COMAS 

Elisabeth Maria Valletta – SMADS 

Rosa Maria  Tomé Telis – CAS NORTE 

Claudio Fernando Fagundes – CAS CENTRO OESTE 

Beatriz Giosa – CAS SUL 

Maria Aparecida Nery – FAS 

Célia Fernandes Teixeira – FEBAS 

Vera A. Salgueiro Pereira – FEBAS 

Evanice Gomes de Oliveira – Grupo de Apoio 

Susana de Almeida Silva – Secretaria Executiva 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: 
 
Francis Larry de Santana Lisboa – COMAS 

Natanael de Jesus Oliveira – COMAS 

Valéria Reis Ribeiro – LBV 

Vanusa Lima - FAS 

 

PAUTA:  
 
1. Apresentação do material preparado pelo Coordenador da Comissão, Conselheiro Rubens : 

discussão do material, apresentado – com as deliberações de 2007, foi apresentado também o 

material do Plano 10, que foi preparado pela região Centro Oeste. Vamos seguir o material e 

indicação do CNAS que não do plano 10 enquanto matriz de discussão. 
 
2. A comissão de monitoramento deverá apresentar o relatório das deliberações das conferencias 

a partir de 2005 – Rubens e Demilson estão articulando uma reunião com a comissão ainda esta 

semana. 
 
3. Proposta de metodologia 

 

Cronograma do dia para cada Pré-Conferência: 

 

08h00 - Credenciamento e distribuição de material 
 
Café  
 
09h00 - Abertura Oficial da Pré – Conferência 
• O Conselheiro do COMAS previamente indicado para participar da Pré-Conferência 

regional é o responsável pela abertura do evento no território. 

Composição da Mesa de abertura: Conselheiro 

• A coordenação da mesa passa para a supervisão local 

• Hino Nacional 



• Saudação das autoridades presentes – que deverão dizer sobre a interface com a Assistência 

Social: [conselheiro da secretaria especifica que compõe o COMAS tem a missão de acionar 

as pessoas vão participar nas conferencias regionais e que vão falar desta interface – cada 

saudação deverá ter a duração de até dois minutos] 

• Apresentação da supervisão local (caracterizando a gestão da Assistência Social no 

território – até 15 minutos) 

• Dissolução da mesa de abertura  

 

10h00 - Composição da Mesa de Trabalho 
• Coordenação: Comissão Regional (Poder Público e Sociedade Civil) 

• Leitura e aprovação do Regimento Interno 

• Palestra Magna: Financiamento e Gestão da Assistência Social duração de até 30 min. 

[focando os seis eixos] 

 

11h00 - Formação e discussão dos eixos nos grupos temáticos. (cada grupo deverá apresentar 03 

avanços,03 desafios e 03 novas propostas para deliberação na plenária) 
 
13h00 – Intervalo para almoço  

 
14h00 – Retorno para fechamento das discussões 
 

15h30 - Plenária para apresentação, discussão e deliberação das propostas dos grupos temáticos 

 

17h00 – Escolha dos Delegados 

 

18h00 - Encerramento  

 

Encaminhamentos:  
 

1. O coordenador da comissão ficou de verificar com a Valéria (LBV) para verificar a 

possibilidade de doação de material de divulgação da Conferência – folder (objetivo da 

pré conferencia, datas de cada uma das conferências: Municipal, Estadual e Nacional, 

programação e identificar os eixos);  

 

2.   A impressão do folder fica por conta das áreas; 

 

3.   Verificar com Valéria (LBV) a possibilidade de doação de pelo menos 500 cartazes para 

a divulgação na área. Evanice do Sindicato dos Comerciários se prontificou a verificar a 

possibilidade de imprimir...  

 

4.   O coordenador deverá enviar para as áreas um comunicado indicando a necessidade de 

alterar as datas das pré-conferências. Em anexo a esse comunicado seguirá também 

planilha com as datas possíveis para as mudanças. Todas as pré-conferências serão 

realizadas em julho. 

 

 

Próxima reunião: 
 

1. Convocar o GT Regimento Interno e o GT Resolução para segunda feira, dia 

03.06.2013: apresentar a metodologia e os dois grupos trabalham concomitantemente. 

 

 

Maria Nazareth Cupertino 

Relatora  


