Reunião da Comissão Organizadora Central da
X Conferência Municipal de Assistência Social
Memória da Reunião - São Paulo 31 de julho de 2013.
COMAS
Sociedade Civil
1. Daniel Martins Silva
2. Demilson Oliveira
Poder Público
1. Rubens Augusto Dias Serralheiro
2. Alice Okada de Oliveira
3. Laurinda Candido de Araujo
SMADS
1. Elisabeth Maria Valletta
2. Mariza Zanaroli Bonavoglia
3. Maria Inês Shigekawa ( Leste)
4. Claudio Fernando Fagundes Cassas (Centro-Oeste)
5. Nilda Keiko Toyomoto Ito (Norte)
6. Rosa Maria Tomé Telis (Norte)
7. Maria Sylvia Jordão Campos (Sudeste)
8. Vera Mattos (Sudeste)
FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1. Vanusa Lima (FAS)
2. Célia Fernandes Teixeira (FEBAS)
3. Marcos Antonio Muniz de Sousa (FAS)
4. Maria Aparecida Nery (FAS)
CONVIDADOS
1. Elizabete Clementino Ferreira Lopes- Dom Bosco
2. Célia Borba de Souza
Secretaria Executiva
1. Nilda Keiko Toyomoto Ito
Faltas Justificadas:
1. Sergildo Jose dos Santos – SMADS/ESPASO
2. Vera A Salgueiro Pereira - FEBAS
PAUTA:
Programação da Conferência Municipal
Relatório final- análise
Datas para encontros dos delegados eleitos
Inicia-se a reunião posicionando-se os membros do Conselho sobre o não comparecimento da
Solar na reunião de hoje, por problemas não especificados. A apresentação do relatório foi
feita pelo Demilson que coloca a necessidade da Consultoria elaborar o relatório observandose o Instrumental 4. Neste momento Alice lembra a necessidade de evitarmos a repetição do
que já foi amplamente tratado nas Audiências Públicas. Os relatórios que seriam fechados
nesta data com a Solar, serão colocados num caderno a ser entregues para os delegados
eleitos. Nas Pré- Conferências os participantes estão sendo informados sobre as audiências

que aconteceram e alertados para que participem nas próximas que antecederão as PréConferências em 2015.
Foi acordado que haverá encontro com todos os delegados (até o momento aproximadamente
800) e provavelmente regionalizado.
Objetivo do Encontro com os delegados à X Conferência: prepará-los para a Conferência
através da apresentação do relatório de monitoramento e abordar o diagnóstico da SMADS,
subsidiando-os nas decisões sobre os desafios elencados durante as Pré-Conferências. O
Conselheiro Daniel aponta que esses encontros serão importantes para que haja
conscientização dos usuários e dos serviços socioassistenciais em trabalhar com o público-alvo.
É importante que, ao término de uma Conferência, iniciem-se os trabalhos para a próxima. A
Conselheira Alice sugere que o Conselheiro Daniel faça a proposta na Conferência e já se
defina uma data para a 1ª Audiência de Monitoramento.
A Conselheira Alice observa que, para os encontros regionalizados, não haverá problema de
serem marcados dois em um mesmo dia, porém os períodos devem ser diferentes: 9h00 às
12h00 ou das 14h00 às 17h00.
Encontros regionalizados: O seguinte roteiro foi sugerido: Apresentação do COMAS, Comissão
de Monitoramento, Diagnóstico da SMADS, Plenária- sugestão e esclarecimentos sobre o
diagnóstico.
1. Na intervenção do COMAS, sugere-se o seguinte conteúdo: o que é o Conselho
Municipal, a importância das comissões, a participação da Sociedade Civil e Poder
Público nestes espaços, o diagnóstico da SMADS e plenária com sugestões e
esclarecimentos;
2. Para a Comissão de Monitoramento, a sugestão de conteúdo é a seguinte:
Apresentam-se as pessoas, a seguir, são abordados a metodologia e resultados obtidos
nas Audiências Públicas de Monitoramento das Deliberações, com ênfase nas
implantadas e de forma breve nas não implantadas – já tratadas durante as PréConferências;
3. Em relação à SMADS apresenta-se o diagnóstico ( breve e de forma simples para que
todos entendam).
Os conselheiros Demilson e Rubens apontam que, na Conferência Municipal, a apresentação
da metodologia e de todo o processo, nas suas etapas, deverá ocupar aproximadamente 1
hora.
A representante da macrorregião Norte, Rosa propõe que as próximas audiências sejam
realizadas regionalmente e semestralmente, permitindo que as pessoas sintam-se como parte
integrante. Diz que nas Pré-Conferências da Região Norte houve incentivo para a devolutiva
das Conferências anteriores. Pergunta como ficará a metodologia do “Conferir” na X
Conferência. A conselheira Alice explica que fará parte do caderno e será dito aos delegados
nos encontros, que o processo “Conferir” já foi realizado nas audiências.
A representante do FAS, Vanusa, sugere que o diagnóstico consolidado seja apresentado na
Conferência Municipal e não nos Encontros Regionais, porém a representante da SMADS Sra.
Elisabeth Valletta discorda e diz que em grupos menores o entendimento será melhor. O
documento preparado pela SMADS é um relatório sobre a situação de cada eixo de acordo
com o solicitado pelo Instrumental 1 do Informe 4 CNAS, Avaliação do Gestor. Ele guarda
vinculação com as três Audiências Públicas, uma vez que foi realizado considerando o status
indicado na 3ª Audiência Pública para cada deliberação já enquadrada nos respectivos eixos da
X Conferência. A Sra. Elisabeth Valletta propõe ainda que os esclarecimentos sejam realizados
durante o encontro regional com os delegados.

O Conselheiro Rubens observa que, na Conferência, a SMADS deve apresentar o texto do
relatório como um diagnóstico e propor, como gestor, as novas ações com base no Programa
de Metas 2013-2016, Orçamento-2014 e PPA 2014-2017, recém aprovados pelo COMAS na
plenária do dia 29 de julho, indicando as prioridades e ações que a Política de Assistência
Social terá na Cidade de São Paulo nos próximos 04 anos.
Em seguida, passou-se para o Relatório de Monitoramento das Deliberações que será
apresentado na Conferência. Houve consenso geral sobre a pobreza de informações, no
Power-point apresentado que acarretaria a desmotivação no público presente logo no início
da Conferência.
O Coordenador da Comissão de Monitoramento, Conselheiro Demilson propõe, desta forma,
que o Monitoramento apresente as ações implementadas e a Secretaria aquelas em
andamento. Sugere-se então que as deliberações implementadas sejam apresentadas nos
encontros regionais e as não implementadas e em andamento na Conferência, em afinidade
ao Programa de Metas.
A seguir, passou-se para a programação da Conferência Municipal para passar por aprovação
na Plenária do COMAS do dia 01 de agosto de 2013.
(*) ver nova programação
Dia 04/09/2013
13h00 às 15h30- Recepção e credenciamento
15h30 às 17h30- Substituição de delegado titular não credenciado
16h00 às 17h30- Composição da mesa de abertura da Conferência, execução do Hino Nacional
e apresentação pela SMADS do diagnóstico da Assistência Social na Cidade de São Paulo
17h30 às 17h45- Composição da mesa de Trabalho
17h45 às 19h00 – Leitura e aprovação da Minuta do Regimento Interno
19h00- Encerramento dos trabalhos
Para a composição da mesa teremos: COMAS, Prefeito, Secretária, Secretários, Conselho
Municipal, MDS, CONSEAS, FAZ, Usuário, ONGS, MP, Trabalhadores.
Dia 05/09/2013
8h00 às 9h00- Recepção e validação do credenciamento dos participantes
9h30 às 10h30- Substituição de delegado titular com credenciamento não validados
9h00 às 9h15- Acolhida da Conferência pelo presidente do COMAS
9h15 às 9h30- Composição da mesa de trabalho- apresentação da Comissão de
Monitoramento e controle das deliberações das Conferências de Assistência Social de São
Paulo
9h30 às 11h00- Palestra Magna
11h00 às 12h30- Trabalho em grupos por eixos temáticos
12h00 às 14h00- Almoço
14h00 às 17h00- Continuação dos trabalhos em grupos por eixos temáticos
17h00- Encerramento e lanche
Dia 06/09/2013
8h00 às 9h30- Recepção e validação do credenciamento dos participantes
9h30 às 10h30- Substituição de delegado titular com credenciamento não validados
9h00 às 9h15- Acolhida da Conferência pelo presidente do COMAS
9h15 às 12h30- Plenária e composição da mesa
12h30 às 13h30- Almoço
13h30 às 15h30- Apresentação e votação das deliberações dos grupos
15h30- Entrega das Moções

15h30 às 17h00- Apresentação das moções para referendo ou rejeição do plenário, eleição,
apresentação e proclamação dos delegados titulares e suplentes eleitos para a Conferência
Estadual de Assistência Social
17h00- Encerramento e lanche.
Encaminhamentos para sugestões dos membros da Comissão:
1. Minuta do Regimento IX Conferência com programação já atualizada
2. Minuta da programação do Encontro com os delegados
3. Apresentação Power-point do relatório de Monitoramento das Deliberações “3ª
Audiência”
4. Notas sobre a Apresentação do Relatório de Monitoramento “3ª Audiência”
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
Relatora: Mariza Z Bonavoglia

