Pró memória da reunião da Comissão Organizadora Central da
X Conferência Municipal de Assistência Social
Dia 26 de abril de 2013
Horário: 09 horas
Local: Sede do COMAS – Praça Antonio Prado, 33 – Centro, São
Paulo/SP
Presentes:
Maria Nazareth Cupertino – conselheira do COMAS
Daniel Martins Silva – Conselheiro do COMAS
Rubens Augusto D. Serralheiro – Conselheiro do COMAS
Lucia Mariano dos Santos - Conselheira do COMAS
Elizabete Maria Valletta – SMADS
Sergildo José dos Santos – SMADS
Roseclaire de Jesus Balduino Braga – SMADS
Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte
Maria Silvia Jordão Campos- CAS Sudeste
Maria Inês Shigekawa – CAS Leste
Claudio Fernando Fagandes – CAS Centro-Oeste
Paulo de Souza Filho – CAS Sul
Conceição Lopes da Silva Mingato – CAS Sudeste
Maria Aparecida Nery – FAS
Vanusa Lima – FAS
Fabio Vicente de Souza – Apoio – FA.S
Susana de Almeida Silva – Secretaria Executiva COMAS
Marcela Luchetta Bressani – Secretaria Executiva COMAS
Faltas Justificadas:
Francis Larry de Santana Lisboa – Conselheiro do COMAS
Natanael Jesus de Oliveira = conselheiro do COMAS
Alice Okada de Oliveira – Conselheiro do COMAS
Cintia Ruman Bertoli – SMADS
Mariza Zanaroli Bonavoglia – SMADS
Célia Fernandes Teixeira – FEBAS
Vera A. Salgueiro Pereira – FEBAS
Laurinda Candido de Araujo
Valeria Reis Ribeiro – LBV

I. Leitura e aprovação da ata.

II. Conclusão do Cronograma das pré-conferências – resta
confirmar Cras Jaçanã/Tremembé, os locais das Cras
Pinheiros, Itaim Paulista e Butantã.
III. Discussão sobre o Plano de Comunicação das préconferências, a ser discutido na reunião da Comissão
ampliada no dia 29/04/13.
A CAS Norte apresentou sugestão baseada na Resolução
663 e trouxe as seguintes indagações:
• Após reunião realizada com as comissões regionais da
CAS Norte, foi levantada a questão da dificuldade da
participação dos usuários e trabalhadores, quanto às
datas e horários das pré e da conferência programados,
porque
são
realizados
durante
a
semana,
impossibilitando a participação de parte dos
interessados.
• Como será o transporte da população indígena da região
do Jaraguá para a pré-conferência e Conferência
Municipal.
• A preocupação da infraestrutura nos locais das préconferências.

IV. Serão realizadas 5 oficinas de capacitação para as
comissões regionais.
V. Rubens sugere a realização de consulta Pública do
Regimento.
VI.CAS Sudeste - CRAS Mooca apresentou um modelo de
formato único para garantir a participação de ao menos do
mínimo de participantes, de cada região. O Sr. Fábio (CRASSé) reforça que garantir ao menos o número mínimo de

participantes é importante. Reforça também a necessidade
de participação das entidades socioeducativas. Diz ainda
que no CRAS Sé estão sendo distribuídos informes aos
usuários sobre o que é a Conferência Municipal, a
importância da participação da população e qual a
necessidade do jovem participar.
VII.
CAS Sul – Paulo informa que na região há a
preocupação em receber o quanto antes o material de
trabalho das pré-conferências para agilizar a interlocução
com os usuários e trabalhadores da região. Paulo cita
também que há uma questão sobre escolha dos CEU’s para
realização das pré, por se tratar de salas de aula que
provavelmente não tenham o material de informática e
visual necessária para todos. Paulo indagou sobre quais
serão os locais onde serão realizadas as oficinas
preparatórias, pois não há verba para contratação destes
espaços.
VIII.
Nazareth diz que nesta edição, a coordenação está
conseguindo garantir a autonomia nas regiões. Cada uma
produz seu material para compreensão e divulgação de
acordo com a realidade do seu público. Sugere que na
reunião do dia 29/04/13, seja proposta a formulação de
material de trabalho baseado naquele apresentado por
Rosa (CAS Norte) na reunião de hoje. Sugere também
fechar o calendário na próxima reunião ampliada e também
ajustar o Plano de Comunicação para as pré-conferências.
IX. CAS Centro-Oeste (Cláudio) apresentou um plano de
trabalho e divulgação das pré-conferências, para usuários e
trabalhadores, em um formato sucinto para fácil
compreensão do público em geral. Cláudio informa que em

sua região foi criada um grupo de formação para preparar
os servidores para desenvolverem os trabalhos em suas
áreas.
X. Beth – Diz que devemos atentar para as falas – estas
devem possuir a forma simples e direta, para que sejam
melhor aproveitadas e de maior compreensão do público.
Observou que no evento CONGEMAS realizado neste mês
no Anhembi, houve dispersão do público por conta das
terminologias. Nas conferências regionais os temas devem
ser explicados de forma que todos possam compreender os
assuntos tratados e possam participar de forma consciente.
XI. Rosa (CAS Norte) – levanta questão da infra-estrutura das
pré-conferências. A empresa contratada vai disponibilizar
quais serviços? Transporte está incluído? Computadores?
Gravação de vídeo das ações?
XII.
Processo de contratação Termo de Referencia ( TR)
que está tramitando em SMADS - Nazareth sugere que o
COMAS possua uma cópia do processo de contratação dos
serviços para a realização das pré-conferências e
Conferência Municipal.
XIII.
A pauta da reunião de 29 de abril de 2013, com a
Comissão Organizadora Central Ampliada será:
1.

Metodologia da oficina de alinhamento conceitual com
as comissões regionais;

2.

Elaboração do calendário das oficinas de alinhamento
conceitual com as comissões regionais.

3.

Elaborar Plano de comunicação das pré-conferências e
da Xª Conferência Municipal da Assistência Social

4.

Informes sobre o processo de contratação.

Relatora: Roseclaire de Jesus Balduino Braga – Assessoria de
Comunicação/SMADS

