Memória da reunião da Comissão Organizadora Central da X Conferência Municipal de
Assistência Social
Dia 17 de julho 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
Daniel Martins Silva – Conselheiro – Sociedade Civil
Laurinda Cândido de Araújo – Conselheira – Poder Público
Claudio Fernando Fagundes Cassas – CAS Centro Oeste
Nilda K. T. Ito – CAS Norte
Rosa Maria Tomé Telis – CAS Norte
Célia Fernandes Teixeira – Representante FEBAS
Vanusa C. Lima – Representante FAS
Antonia Regia de Araújo Keller - FAS
Secretaria Executiva do COMAS:
Susana de Almeida Silva
Convidados:
Mariana Barbosa Barreiros Rubinello – Solar Consultoria
Juliana Maria Begossi – Solar Consultoria
Ausências Justificadas:
Leônidas Araujo Luz – Conselheiro Sociedade Civil e Coordenador da Comissão
Sergildo José dos Santos – SMADS/ESPASO
Maria Silvya Jordão Campos- CAS Sudeste

Pauta:
1. Avaliação das Pré-Conferências
2. Documentos para aprovação- Produtos 1 e 2 e Atas
No início da reunião o Sr. Rubens Serralheiro, atendendo solicitação do Sr Claudio Cassas
membro da Comissão e representante da CAS Centro-Oeste inseriu texto de desculpas ao
fato ocorrido com o Sr. Leônidas (Conselheiro do COMAS e também coordenador da
Comissão, representando o segmento da Sociedade Civil) na ata do dia 01/07/2013.
Em seguida passou-se para as aprovações:
Atas dos dias 17/06/13, 24/06/13 e 01/07/13- Aprovadas
Produto 1- Sistematização das Pré-Conferências- Aprovado
Houve questionamento da Conselheira Laurinda Cândido de Araújo –Poder Público sobre a
ficha de inscrição e a possibilidade de nova tiragem pela Solar, com alteração do item
“raça”.
Em seguida foi apresentado o relatório de sistematização da Penha para aprovação do
formato que, embora longo (39 pág.) decidiu-se pela leitura para que a comissão tomasse
conhecimento, porque será a partir deste que os demais serão elaborados. Sugere-se que
seja colocado o número de participantes previsto, o número efetivo de participações, nome
completo dos facilitadores e acerto do tempo verbal no passado.
Nos Anais impressos não constará o relatório síntese.

Foi acordado com a Comissão que na primeira semana de agosto todos os relatórios serão
entregues para que, durante o mês, os delegados possam trabalhar as deliberações
aprovadas em cada eixo. Havendo questionamentos sobre a forma como foi relatado e
havendo dúvidas a respeito, outros meios de verificação estarão disponíveis: leitura que foi
aprovada nos grupos e áudio.
Mariana- Solar fez um à parte sobre os representantes do COMAS que estão fazendo
inscrição para delegados mas não permanecem até o final, impossibilitando com isso sua
eleição, de acordo com o Regimento Interno. Até o momento temos eleitos, conforme
segue:
COMAS 10
Sociedade Civil 427
Poder Público 152
Pré-Conferência de Santana: Tivemos 30% de participações, com apenas dois (2) usuários.
As avaliações apontam difícil acesso, terminal de ônibus em Santana fechado devido à
greve( estas observações constarão em relatório).
Durante as tratativas com os locais agendados, especificamente em CCAS e CEUS, sugeriuse que as atividades fossem suspensas por Parada Pedagógica, porém nem todos
conseguiram tal suspensão, ocasionando interferência dos alunos nos horários de
alimentações ( café da manhã e almoço).
Comunicação: Mariana na sequência coloca o problema ocorrido na Pré-Conferência da
Capela do Socorro, onde a Comissão Regional não se comunicou com ninguém e montou
um esquema para credenciamento com 25 voluntários, ocupando o espaço que estava
destinado à SOLAR. Outro agravante é que, numa eventualidade encontrou um e-mail
direcionado a ela e que nunca chegou por erro de endereço. Muitas informações não estão
chegando e por conseqüência refletindo nas Pré-Conferências, como alteração de número
de participantes, palestrantes em duplicidade (Ivone e Abigail) e consequentemente
comprometendo materiais, alimentações, certificados, etc.
Laurinda coloca avaliação sobre alimentação, onde participantes questionaram sobre a falta
de balanceamento e opções de cardápio.
Conceição coloca que as comissões regionais estão encontrando dificuldades por conta da
reestruturação da SMADS e também não está recebendo informações. Sugere que se faça
uma reunião com as Comissões Regionais que ainda terão Pré-Conferências para que as
ações sejam alinhadas, evitando-se desencontro de informações. Esta reunião ficou
marcada para o próximo dia 22/07 às 9h00 no COMAS.
Tivemos apontamentos também sobre o não cumprimento do horário estabelecido em
regimento para início do evento, gerando ônus para o COMAS, com pagamento de horas
extras e apresentações culturais sem anuência da Comissão Central ( estão acontecendo
fora do horário de almoço- que foi o estabelecido).
Mariana na sequência coloca fatos ocorridos na Plenária e esclarece que Comissões
Regionais / Mesa não fazem propostas mas sim, direcionam e esclarecem apenas, a não ser
que tenham participado das discussões por eixo.
Mariana faz a apresentação geral das lâminas do monitoramento para aprovação. A
apresentação será no 2º dia de Conferência e os responsáveis serão João ou Lívia ( Solar).
Para o Conferencista ficou acordado que após a montagem do material, deverá reunir-se
com a Comissão Central para que sejam feitas as ponderações.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
Relatora: Mariza Z. Bonavoglia

