
Memória da reunião Ordinária da Comissão Organizadora Central da X Conferência 

Municipal de Assistência Social  

Dia 01 de julho de 2013 – Horário: 09h00 às 12h00 

Local: COMAS  

Participantes:  

Alice Okada de Oliveira – Presidente do COMAS 

Rubens Augusto D. Serralheiro – Conselheiro e Coordenador da Comissão – Poder Público 

Leônidas Araujo Luz – Conselheiro e Coordenador da Comissão – Sociedade Civil  

Daniel Martins Silva – Conselheiro do COMAS – Sociedade Civil 

Laurinda Cândido de Araújo – Conselheira do COMAS 

Lúcia Mariano dos Santos – Conselheira do COMAS 

Elisabeth Maria Valletta – Representante SMADS-G 

Sergildo José dos Santos – SMADS/ESPASO 

Claudio Fernando Fagundes Cassas  – CAS Centro Oeste 

Maria Silvia Jordão Campos- CAS Sudeste 

Maria Inês Shigekawa – CAS Leste 

Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte 

Vanusa C. Lima – Representante do FAS 

Vera Aparecida Salgueiro Pereira – Representante de FEBAS 

Evanice Gomes de Oliveira – Equipe de Apoio 

Fábio Vicente de Souza – Equipe de Apoio 

Daiane Silva Liberi – Secretaria Executiva COMAS 

 

Ausências justificadas:  

Natanael de Jesus Oliveira – Conselheiro COMAS – Sociedade Civil 

Beatriz Aparecida Nogueira Giosa – CAS Sul 

Cíntia Ruman Bertoli – SMADS/CGA 

Roseclaire Balduíno – SMADS/Comunicação 

Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS/ESPASO 

Célia Fernandes Teixeira – Representante de FEBAS 

Valéria Reis Ribeiro - LBV 

 

 

Pauta:  

1. Avaliação das Pré-Conferências 

2. Critérios de participação 

 

Avaliação da situação das Pré-conferências, iniciando-se pelas da Região Leste com relato 

apresentado por Inês Shigekawa (representante da CAS Leste na Comissão Organizadora 

Central).  

 

Cidade Tiradentes: 

Realizada em 27 de junho, contou com a participação de 198 inscritos em um bom espaço  

Tendo terminado às 19h30. Delegados indicados por segmento: ONG, nenhum; Usuário 01; 

Trabalhador Social 26 e 09 do Poder Público. 

 

Guaianases: 

A Supervisora anterior saiu nesse processo de reestruturação da SMADS e a nova 

supervisora está grávida e não poderá participar da Pré-Conferência. A previsão de 

participação caiu de 400 para 200 pessoas, solicita revisão também para alimentação. 



 

Lapa e Sé: 

O Sr. Cláudio Cassas (CAS Centro-Oeste) Foram excelentes com ampla participação da 

Sociedade Civil. Registrou, contudo, o atraso para começar, a presença de muitas 

autoridades na mesa e o uso da palavra por longo tempo destas autoridades. Na Pré-

Conferência da Sé, a palestra foi encurtada e bem focada nos grupos temáticos. Indicou que 

os trabalhos ficaram um pouco mais lentos no Eixo 1 e apontou que esse problema se 

deveu ao facilitador  “ um tanto lento” que atuava nesse grupo. Nos demais grupos, os 

trabalhos foram dentro das expectativas e que os facilitadores tinham habilidade para 

conduzir as discussões. Na Sé, indicou ainda que faltou a incorporação das discussões das 

etapas mobilizadoras, apontando como problema a falta de comunicação entre os dois 

momentos. Fábio mencionou que os integrantes da Comissão Regional da Sé se repartiram 

com a finalidade de poderem participar de todos os eixos. Claudio registrou ainda a ampla 

participação de trabalhadores e de usuários, finalizando, informou que a alimentação 

(coffee-break e almoço) foram muito elogiados.  

 

Vila Mariana: 

Com a presença do subprefeito da região, a Pré-Conferência de Vila Mariana contou com 

participação de 117 pessoas. Contou também com a participação da Conselheira do COMAS 

Ana Lúcia Caro que, todavia, não ficou até o final. 

 

Perus: 

A representante da CAS Norte informou que a Pré-Conferência de Perus terá continuidade 

no próximo dia 05 de julho e como a suspensão, ocorrida por motivos das manifestações na 

região, se verificou às 13h45, estima que a sua conclusão possa ocorrer em um período de 

04 horas, iniciando-se às 08h30, com término previsto par às 13horas, no máximo. 

 

Vera (FEBAS) – Indicou que participou da Pré-Conferência de Vila Mariana e aponta alguns 

pontos de avaliação: 

Palestra: Abigail foi ótima. 

Para a escolha dos eixos, relatou sua dificuldade. 

Participou do eixo...e aponta a dificuldade do facilitador que não tinha conhecimento do 

tema e o relator não foi fiel às discussões que o grupo conduzia. 

Saiu como “Observadora”, pois não entendeu como seria sua representação enquanto 

participante do FEBAS. Elogiou a alimentação,e a acessibilidade do local. 

 

Evanice (Mov. Sindical) –  

Participou no eixo 5 – Gestão de Benfícios, na qualidade de Trabalhador Social. Avaliou 

como positiva as participação e também dos servidores do CRS que lá estavam, e que 

percebeu estarem bem informados. Saiu como delegada. 

 

Mariana (Solar) 

Aponta que os atrasos do período da manhã têm prejudicado os trabalhos de grupo e que a 

organização é de responsabilidade da Comissão Regional. Solicita que as apresentaçãoes 

culturais se realizem – quando houver – no período do almoço. 

 

Os participantes da Comissão recomendam que os facilitadores possam reconhecer  dentro 

do grupo quem tenha capacidade de elucidar questões ou solicitar apoio à Comissão 

Organizadora Regional. 

 

Elisabeth Valletta sugere que na Conferência tenhamos além da palestra magna também  

técnicos que possam fazer apoiar a condução dos trabalhos nos grupos para a 

sistematização das discussões. Sugerindo profissionais da própria SMADS que estejam 

atuando nas áreas específicas relativas aos eixos, a exemplo do eixo 5 (Gestão dos 



Benefícios do SUAS), com profissionais da Coordenadoria de Gestão de Benefícios e da 

Proteção Social Básica. Sobre esta questão, a Conselheira Alice aponta o quanto ainda é 

preciso trabalhar com as equipes técnicas, em termos de capacitação para melhor 

compreensão da Política Nacional de Assistência Social. 

 

Claudio (CAS Centro-Oeste) concorda com a propositura apontada por Elisabeth Valletta, 

sugerindo que, além da sistematização seja também realizada uma avaliação das propostas 

que serão encaminhadas para a X Conferência. Perguntando, se as propostas que virão 

terão relevância também para as próprias regiões onde foram formuladas. 

 

Elisabeth Valletta e Rosa apontam que essa avaliação também será possível ser efetuada a 

partir da implantação dos Conselhos Gestores nos serviços e nas SAS e por meio das 

Audiências Públicas de Monitoramento, semestrais e regionais. 

 

Ficha de Inscrição: Registrou-se alguma dificuldade para categorizar com precisão os 

participantes representantes de ONG’s e aqueles que são Trabalhadores Sociais. Outro 

ponto a ser avaliado é o segmento ao qual pertencem os Conselheiros Tutelares, 

Trabalhadores do Poder Público?  

 

A orientação da Presidente do COMAS/ SP acatada por todos é de que os representantes de 

ONG’s tenham carta de representação. Este documento deverá ser apresentado no 

momento do credenciamento. 

 

A Conselheira Alice ainda aponta que os participantes das Pré-Conferências podem ser 

Gestores, Trabalhadores, Representantes de Entidades, Usuários, Conselheiros de Políticas 

Setoriais (Saúde, Habitação...), membros de Conselhos de Defesa e Garantia de Direitos, 

representantes de Universidades, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, além de 

convidados, de acordo com Informe nº 02/CNAS e Lei 8.742. Quanto à ordem de 

participação, para escolha de delegados e com a finalidade de garantir a proporcionalidade 

de 1/3 para cada segmento conforme Resolução 663/COMAS-SP/2013, a precedência será 

sempre do Usuário, seguido pelos Trabalhadores e pelos representantes de ONG’s. 

 

O COMAS/SP deverá divulgar comunicado para a Conferência Municipal, indicando que os 

delegados das Pré-Conferências, representantes de organização social deverão apresentar 

documentação comprovando essa representação ou serem trabalhadores sociais para 

serem credenciados como delegados à Conferência Estadual.  

 

Outro ponto avaliado pelos presentes referiu-se a questão do registro de informações 

sobre “Raça/Etnia”, tendo sido acordado que a Ficha de inscrição voltará a ter os quesitos 

conforme as categorias indicadas pelo IBGE. 

 

Pré-Conferências marcadas para o dia 11 de julho: Em virtude da convocação pelas 

Centrais Sindicais de greve geral para o dia 11 de julho, a Comissão, em conjunto com a 

Solar Consultoria analisou a possibilidade de novas datas para a realização das Pré-

Conferências Regionais da SAS Ermelino Matarazzo e da SAS Butantã, marcadas  

previamente para o dia 11 de julho. Os representantes das respectivas CAS entrarão em 

contato com as Comissões Regionais dessas SAS para analisar as possíveis datas dentre as 

que foram verificadas como possíveis, a saber: dias 16, 18, 24 e 30 de julho ou 01 e 02 de 

Agosto. 

 

Produto 01 – Sistematização das Pré-Conferências: Já apresentado e discutido pela  

Comissão, faltando apenas alguns ajustes e correções de texto a ser processado pela Solar 

Consultoria  aprovação na próxima reunião. 

 



Produto 02 – Palestras: Já enviado para conhecimento da Comissão. Segue, texto e 

apresentação final, para aprovação na próxima reunião da Comissão. 

 

Ao final da reunião, o Conselheiro Francis solicitou a palavra para criticar a forma 

desrespeitosa e agressiva como o Sr. Claudio, representante da CAS Centro-Oeste na 

Comissão tratou o Conselheiro Leônidas ao indagá-lo sobre os motivos que este teria para 

efetuar gravações das reuniões da Comissão. O Conselheiro Leônidas – (coordenador da 

Comissão, representante da Sociedade Civil) entregou ao representante, um exemplar do 

Estatuto do Idoso, recomendando veementemente que este fosse lido pelo Sr. Claudio para 

que não incorresse em graves ofensas novamente. 

 

O Conselheiro Rubens (Coordenador representante do Poder Público), afirmou que 

conversou com o Sr. Claudio depois do episódio ocorrido na última reunião da Comissão – 

dia 24.06.2013, solicitando, inclusive que este apresentasse formalmente suas desculpas 

em público ao Conselheiro Leônidas. 

 

A Conselheira Laurinda afirmou ter ficado impactada com a forma como a indagação foi 

apresentada no momento da última reunião e indica que devemos fazer uma reflexão séria 

sobre as limitações e o acolhimento que oferecemos uns aos outros. 

 

O Sr. Claudio Fernando, Representante da CAS Centro-Oeste, manifestou que não teve 

intenção de ofender o Conselheiro Leônidas, nem nenhum dos presentes, e pediu 

desculpas aos que se ofenderam pelo tom utilizado no questionamento em tela. 

 

Finalizando, o Coordenador da Comissão, Conselheiro Rubens, informa que a próxima 

reunião será realizada no dia 17 de julho de 2013, das 09h00 às 12h00na sala do Pleno do 

COMAS/SP. 


