
Memória da reunião Ordinária da Comissão Organizadora Central  da X Conferência 

Municipal de Assistência Social  

Dia 24 de junho de 2013 – Horário: 09h00 às 12h00 

Local: COMAS  

Participantes:  

Alice Okada de Oliveira – Presidente do COMAS 

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

Leônidas Araujo Luz – Conselheiro Sociedade Civil  e Coordenador da Comissão  

Daniel Martins Silva – Conselheiro – Sociedade Civil 

Laurinda Cândido de Araújo – Conselheira – Poder Público 

Elisabeth Maria Valletta – SMADS-G 

Sergildo José dos Santos – SMADS/ESPASO 

Beatriz Aparecida Nogueira Giosa – CAS Sul 

Claudio Fernando Fagundes Cassas  – CAS Centro Oeste 

Nilda K. T. Ito – CAS Norte 

Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte 

Maria Silvya Jordão Campos- CAS Sudeste 

Célia Fernandes Teixeira – Representante FEBAS 

Vanusa C. Lima – Representante FAS 

Antonia Regia de Araújo Keller - FAS 
 

Equipe de Apoio: 

Evanice Gomes de Oliveira – Sindicato dos Comerciários 

Secretaria Executiva do COMAS: Daiane Silva Liberi 

 

Convidados: 

Mariana Barbosa Barreiros Rubinello – Solar Consultoria 

Juliana Maria Begossi – Solar Consultoria 
 
Membros que solicitaram sua saída da Comissão: 

Maria Nazareth Cupertino – Conselheira Sociedade Civil – (Relatora da Comissão)  

Francis Larry de Santana Lisboa – Conselheiro Sociedade Civil/ Vice-Presidente do COMAS 

Sonia Maria VIcentini Fernandes - FAS 

 

Ausências justificadas:   

Conselheiro Natanael de jesus Oliveira 

Cíntia Ruman Bertoli – SMADS/CGA 

Roseclaire Balduíno – SMADS/Comunicação 

Maria Inês Shigekawa – CAS Leste 

Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS 

Valéria Reis Ribeiro -LBV 

 

Pauta:  

1. Avaliação das Pré-Conferências 

2. Critérios de participação 

 

No início da reunião o Sr. Cláudio Cassas membro da Comissão e representante da CAS 

Centro-Oeste indagou de forma veemente sobre os motivos da gravação das reuniões 

associada à alegada atuação nos bastidores pelo Sr. Leônidas (Conselheiro do COMAS e 

também coordenador da Comissão, representando o segmento da Sociedade Civil). O 



Conselheiro informou que o motivo se devia à sua dificuldade de registro das reuniões em 

razão de sua deficiência. 

 

A seguir, esclarecida a dúvida, os membros da reunião passaram a avaliar as duas pré-

conferências realizadas na sexta-feira dia 21 de junho, Penha e Perus. 

 

Pré-Conferência de Perus: 

Rosa (CAS Norte) indicou que a Pré-Conferência de Perus transcorreu normalmente até o 

horário do almoço, quando teve que ser interrompida em razão de manifestações que 

haveriam na região naquela tarde e noite. Rosa indicou ainda que em seu trajeto até o local 

onde se realizaria a Pré-Conferência, pode ver resquícios das manifestações da noite 

anterior. Do número previsto de 350 pessoas, somente 136 pessoas participaram da Pré-

Conferência de Perus. Em seu relato, mencionou também que a suspensão ocorrida após o 

almoço e em comum acordo com as pessoas participantes, com a Empresa Solar 

Consultoria contratada para a relatoria e sistematização das Pré-Conferências, com a 

Conselheira Alice, Presidente do COMAS a quem foi levado o problema e consultada sobre 

possível necessidade de interrupção com continuidade em outra data dado que várias mães 

estavam recebendo telefonemas das creches para irem pegar seus filhos e o número de 

participantes ia rapidamente diminuindo. Em plenário, reunidos os participantes, 

concordaram por maioria dos presentes que o dia 05 de julho seria a nova data para 

continuidade e que os trabalhos se desenrolariam já diretamente nos eixos, sem novo 

credenciamento, considerando esta a segunda parte daquela Pré-Conferência. Todas essas 

providências tiveram a anuência da Solar Consultoria. 

Foi ainda avaliado como ótima a palestra da Senhora Rose Ferreira, que discorreu sobre os 

pontos dos eixos temáticos. 

 

Avaliados coffee-break e almoço como excelentes e solicitado a possibilidade de um novo 

coffee-break para o dia 05, cujo horário previsto de trabalhos compreenderá das 08h30 às 

12h30, aproximadamente cumprindo as 04 horas restantes. Rosa acrescentou que também 

envidará esforços junto à Comissão Regional para que o local e as salas sejam as mesmas 

do dia 21 de junho. 

 

Pré-Conferência da Penha: 

Realizada no dia 21 de junho, apresentou participação de 220 pessoas, a previsão era de 

250, sendo 174 representantes da Sociedade Civil, 10 convidados, 14 observadores e 18 

representantes do segmento “Poder Público”. Em razão de manifestações, os trabalhos do 

dia foram acelerados visando cumprir todas as etapas. Foi apontado que faltaram crachás e 

Cadernos do Pré-Conferencista em número suficiente. 

 

Indicado ainda a necessidade de divulgar no site do COMAS o cronograma e demais 

documentos como Caderno do Pré-Conferencista. 

 

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.  

 

A representante da SOLAR, Sra. Mariana indaga a respeito da participação prevista para 

Casa Verde se confirmado 500, sendo informada pela Sra.Rosa (CAS Norte) de que o 

número estimado é de 400 participantes. 

 


