Prefeitura Municipal de Imbuia
Secretaria Municipal de Assistência Social

Relatório da VI Conferência Municipal de Assistência Social

I - Dados sobre a VI Conferência Municipal de Assistência Social

Município: Imbuia – SC
Data da Realização da VI Conferência Municipal de Assistência Social: 04 de Agosto de 2015.
Local de Realização da Conferência: Centro Social Dona Emília e seu Lulu
Nº de Participantes da V Conferência
Municipal de Assistência Social

40 pessoas

Número de Participantes
Observadores
10

Convidados
30

Total
40

II - Relação da Comissão Organizadora e Facilitadores dos Eixos Temáticos

Subtema I – Sueli Boll – Auxiliar Administrativo
Subtema II – Alflávia Kraus Boing – Assistente Social
Subtema III- Jamaica Maffei – Assistente Social

III- PROGRAMAÇÃO

às 13:00 horas – Credenciamento;
13:30 horas – Formação da mesa;
14:00 horas- Leitura e Aprovação do Regimento Interno;
14:15 horas – Apresentação de Videio;
14:40 horas – Discussão a respeito do vídeo apresentado;
15:40 horas - Intervalo para café;
16:00 horas – Formação de grupos para discussão dos Subtemas;
17:00 horas - Plenária final da Conferência Municipal

18:00 horas – Votação das deliberações e moções apresentadas pelos grupos de trabalho em relação aos subtemas;
18:20 horas – Eleição dos Delegados para Participar da Conferência Estadual de Assistência Social
18:30 horas – Encerramento da Conferência Municipal

VI- Deliberações da VI Conferência Municipal de Assistência Social
Tema Geral: “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”, e como lema: “Pacto Republicano no SUAS rumo a 2016: O SUAS que temos e o SUAS que
queremos”

As propostas que estão em negrito são as 3 eleitas por subtemas
Subtema
SUBTEMA 01: o enfrentamento
das situações de desproteções
sociais e a cobertura dos
serviços, programas, projetos,
benefícios e transferência de
renda nos territórios

Propostas/ Deliberações

Planejar, executar, monitorar, avaliar e replanejar metodologia
participativa para a construção do diagnostico socioassistencial
articulados com a implementação da vigilância socioassistencial,
garantindo: Cofinanciamento entre os entes federados exclusivo para
esse trabalho; Envolvimento direto de outros setores relacionados as
demandas socioterritoriais; Envolvimento direto de usuários; Publicização
dos resultados nos territórios.

- A partir do diagnóstico planejar as ações considerando os programas,

Esfera de Governo
Responsável
( ) Federal
( ) Estadual
(x ) Municipal

serviços projetos realizados e outros necessários para o atendimento das
demandas não trabalhadas, garantindo: Definição do cronograma de
atividades; Envolvimento dos usuários;
Articulação intersetorial;
Avaliação permanente das ações para seu constante aprimoramento.

- Cumprimento da NOB/RH garantindo: Adequação dos concursos
públicos. Valorização dos trabalhadores do SUAS, incluindo os salários
justos e boas condições de trabalho. (equipamentos e funções); Plano de
carreira constantemente avaliado; Equiparação de salários e jornada de
trabalho entre os trabalhadores do SUAS, respeitando direitos já
adquiridos.

SUBTEMA 02: o pacto
federativo e a consolidação
do suas

- Criar comitês consultivos dentro do CMAS composto por lideranças ( ) Federal
comunitárias indicadas pelos territórios para que possam trazer as ( ) Estadual
demandas e assegurar representatividade da população. Esse comitê (X ) Municipal
deverá passar por processo de capacitação, qualificando sua participação
para atuarem como multiplicadores.
- Criar e ampliar a divulgação dos espaços públicos de participação
(conselho, fórum, associações de bairros e orçamento participativo),
assim como serviços programas e projetos oferecidos pela política de
assistência social em locais de grande circulação da comunidade, como:
PSFs, Escolas, Centros Comunitários, etc).

- Previsão orçamentária municipal para que se cumpra a NOB/RH

(capítulo ix.4) e constituição de comissão específica do CMAS para
acompanhamento, fiscalização e avaliação da peça orçamentária,
considerando a transparência pública.
- Instituir, através de um processo de discussão democrática com os
trabalhadores do SUAS o plano de carreiras, cargos e salários, sendo
todos os cargos de coordenação eletivos e encaminhar projeto de lei ao
poder legislativo.
- Inserção comunitária (lideranças comunitárias, associações de bairros,
igrejas, entre outros), o trabalho intersetorial (técnicos e gestores) e
divulgação do trabalho socioassistencial em todas as esferas públicas.

SUBTEMA 03:
fortalecimento da
participação e do controle
social para a gestão
democrática

- Capacitar as equipes para a criação de comissões/conselhos locais nos ( ) Federal
territórios dos Cras, com a finalidade de estimular e favorecer o ( ) Estadual
(X ) Municipal
empoderamento e participação efetiva nas ações de assistência social.
- Implementação da vigilância socioassistencial para sistematização de
dados e produção de diagnósticos, com devolutiva aos serviços, de forma
que subsidiem as discussões nas comissões locais.
- Adequar os espaços físicos, recursos materiais e operacionais dos
serviços de Proteção Social Básica e Especial, pois observa-se que
embora a lei aponte o mínimo, é necessário conhecer os serviços, com a
finalidade de ofertar atendimento de qualidade digna para a população.

V- Eventos de Mobilização Realizados

Para a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, foi realizado duas reuniões com o Conselho Municipal de Assistência
Social, divulgado a data da conferência na Radio Comunitária do Município. Também foi convidado os Beneficiários do Programa Bolsa Família.

VI- Relação de Delegados Municipais para a X Conferência Estadual de Assistência Social
DELEGADOS ELEITOS
Nome

Alflávia Kraus Boing

Valdir Alves

Titular ou Suplente

Representação

Se da sociedade
civil, qual o
segmento?

Contato

(X ) Titular
(X ) Suplente

(X ) Governamental
( ) Sociedade Civil

( ) Trabalhador
( ) Entidade
( ) Usuário

E-mail: alflavia@bol.com.br
Telefone: 47-84424642

(X ) Titular
(X ) Suplente

( X ) Governamental
( ) Sociedade Civil

( X ) Titular
(X ) Suplente

(X ) Governamental
( ) Sociedade Civil

E-mail: Valdir@imbuia.com.br
Telefone: 47-35571103

(X ) Titular
(X ) Suplente

( x ) Entidade
( ) Sociedade Civil

( ) Trabalhador
( ) Entidade
( ) Usuário
( ) Trabalhador
( ) Entidade
( ) Usuário
( ) Trabalhador
(X ) Entidade

(X ) Titular
(X ) Suplente

( x )Usuario
( ) Usuario

( X ) Titular
(X ) Suplente

( x ) Trabalhador da
Assistencia
( ) Trabalhador da
Assistencia

( ) Usuário
(X ) Trabalhador
( ) Entidade
( ) Usuário
( ) Trabalhador
( ) Entidade
(X ) Usuário

