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INSTRUMENTAL 2 – REGISTRO DO PROCESSO DA X CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2015 

 
 

1- Nome do Município /UF Município de Ponta Grossa/PR 

2- Identificação da Conferência X Conferência Municipal de Assistência Social 

3- Datas de realização 04 e 05 de agosto de 2015 

4- Local de realização Clube Princesa dos Campos (Verde). 
 Rua Coronel Dulcídio, Nº 901, Centro 

5- Porte do Município grande 

       6- Número total de participantes 304 

 
7-Número de delegados:  
 

                 Sociedade Civil Governamentais 

usuários trabalhadores entidades 

28 42 44 64 

 
 

8-Quais e quantos eventos de mobilização antecederam a Conferência? Indicar o número de 
eventos preparatórios: 
 

  
Tipo de Eventos de Mobilização 

 
Número 

Pré-conferências  
Eventos preparatórios 

Eventos organizados por território ou , em 
equipamentos públicos e/ou privados 

                     07 

Palestras e/ou debates públicos Encontros formativos para subsidiar a 
participação na conferência municipal; 

                     01 

 

 

10. Ato de Convocação da Conferência: 

 Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social e Decreto do Prefeito Municipal. 
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11.Programação da conferência: registrar as atividades previstas e os respectivos horários. 

 
Programação 

Dia 04 (terça-feira) 
13:00   Credenciamento 
14:00   Abertura 
14:30   Leitura e aprovação do Regimento Interno da  X Conferência Municipal de Assistência 
Social 
15:00   Palestra magna com o tema Consolidar o SUAS de vez, rumo a 2026  
16:00   Debate 
 
Dia 05 (quarta- feira) 
08:00   Apresentação do perfil da Política de Assistência Social no município de Ponta Grossa 
09:00   Grupos de Trabalho 
12:00   Intervalo para o almoço 
13:30   Plenária  
16:00   Eleição dos delegados para a XI Conferência Estadual de Assistência Social  
17:30   Encerramento 
 
12. Sistematização das deliberações 

Resultado dos Grupos de Trabalho 
 

Dimensões 
 

Prioridades para o Município 
 

Prioridades para o Estado e a 
União 

 

1 
Dignidade Humana e 

Justiça social: 
princípios 

fundamentais para a 
consolidação do SUAS 

 

Implementar um sistema de 
abrigamento no município 
destinado à população LGBT em 
situação de vulnerabilidade social  
e sem possibilidade de uma vida 
digna, sem residência e que 
foram excluídos de suas famílias e 
estigmatizados constantemente 
por serem travestis, transsexuais, 
gays, lésbicas, com seus direitos 
básicos violados. Direito a vida 
praticamente impedido de ser 
exercido. Especificamente estes 
abrigos deverão ser voltados a  

Implementar um sistema de 
abrigamento destinado à 
população LGBT em situação 
de vulnerabilidade social e que, 
sem possibilidade  de uma vida 
digna não tem residência e 
foram excluídos de suas 
famílias, são estigmatizados 
constantemente por serem 
travestis, transsexuais, gays, 
lésbicas, com seus direitos 
básicos violados. Direito a vida 
praticamente impedido de ser 
exercido. Especificamente 
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pessoas que realizaram  
procedimentos cirúrgicos ou 
hospitalização diversa, violências, 
abandono, proporcionando um 
local seguro e apropriado para 
recuperação física e psicológica. 
Desta forma, a dignidade humana 
é viabilizada. 

estes abrigos deverão ser 
voltados a pessoas que 
realizaram  procedimentos 
cirúrgicos ou hospitalização 
diversa, violências, abandono, 
proporcionando um local 
seguro e apropriado para 
recuperação física e 
psicológica. Desta forma, a 
dignidade humana é 
viabilizada. 

Implementar um sistema de 
ouvidoria na assistência social 

Viabilizar, elaborar cursos e 
capacitações profissionais e 
inserção, devido ao mercado 
de trabalho; ausente de 
estigmas sobre cursos 
específicos e devendo ser a 
partir das demandas, também 
voltados à população LGBT. 

 
 

 

 

Dimensões 
 

Prioridades para o Município 
 

Prioridades para o Estado e a 
União 

 

2 
Participação social 

como fundamento do 
SUAS 

 

Criar um comitê formado por 
representantes da rede 
socioassistencial para fortalecer e 
mobilizar a participação social. 
Representantes de entidades, 
unidades públicas da assistência 
social, movimentos sociais, 
associação de moradores. 

Criar um comitê formado por 
representantes da rede 
socioassistencial para 
fortalecer e mobilizar a 
participação social. 
Representantes de entidades, 
unidades públicas da 
assistência, movimentos 
sociais e associações de 
moradores. 

Fortalecer os espaços 
participativos como Conselho 
Municipal e criar novos espaços 
de discussão (fóruns, seminários, 
conselhos locais, etc) 
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Desenvolver a gestão 
compartilhada do CRAS (incentivo 
a participação dos usuários na 
gestão e atividades ofertadas 
pelos CRAS). 

 

 
 
 

Dimensões 
 

Prioridades para o Município 
 

Prioridades para o Estado e a 
União 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Primazia da 

responsabilidade do 
Estado: por um SUAS 
Público e Republicano 

Efetivar a vigilância 
socioassistencial no município de 
forma a garantir a efetividade de 
um SUAS público, universal, 
republicano e federativo. 

Garantir suporte financeiro e 
operacional, por parte do 
Estado, para o 
desenvolvimento e pleno 
funcionamento dos serviços e 
programas socioassistenciais 
nos municípios. 

Garantir o cumprimento efetivo 
pelo município das 
condicionantes mínimas já 
previstas pela legislação no 
tocante a Assistência Social para 
o funcionamento adequado dos 
instrumentos já existentes no 
município. 

 

Ampliar a rede de serviços com a 
implantação de equipamentos 
como CRAS, CREAS e outros, a 
partir do diagnóstico, 
compreendendo as demandas de 
vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, garantindo o 
funcionamento permanente dos 
mesmos. 

 

Garantir a efetivação dos serviços 
socioassistenciais por meio de 
avaliação de perfil 
profissiográfico para o cargo, bem 
como a oferta de capacitação e 
treinamento de toda a equipe. 
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Dimensões 
 

Prioridades para o Município 
 

Prioridades para o Estado e a 
União 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Qualificação do 
Trabalho no SUAS 

 

Realizar capacitação continuada 
mensal/bimestral para a Rede 
SUAS (gov e não gov), equipe 
técnica e de apoio  

Realizar capacitação 
continuada para equipe técnica 
e de apoio 
trimestral/semestral fornecida 
pelo estado para a Rede SUAS 
(gov e não gov). 

Realizar capacitação profissional 
a partir do momento da admissão 
do funcionário do SUAS, inclusive 
para conselheiros tutelares 

Realizar uma maior divulgação 
das capacitações fornecidas 
em nível Federal e Estadual 

Criar Lei municipal para a 
implantação de acréscimo de 
insalubridade e periculosidade 
para os trabalhadores do SUAS 

Criar lei estadual para 
acréscimo de periculosidade e 
insalubridade para os 
trabalhadores do SUAS 

Oferecer capacitação para os 
serviços, a partir da supervisão 
técnica (monitoramento) local. 

Criar lei estadual de planos de 
carreira e cargos para os 
trabalhadores do SUAS 

 Oferecer, a partir da avaliação 
do Estado (SEDS), capacitação 
para os serviços (após a 
avaliação). 
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Dimensões 
 

Prioridades para o Município 
 

Prioridades para o Estado e a 
União 

 

5 
Assistência Social é 

direito 
 

Implementar um 
programa/projeto de educação 
popular no âmbito da política 
pública de assistência social no 
município de Ponta Grossa, 
visando a emancipação do 
usuário e identificação do 
mesmo, como um cidadão pleno. 

Implantar um instrumento de 
avaliação da qualidade de 
serviços prestados pela política 
pública da assistência social. 

Criação da ouvidoria da 
Assistência social, composta por, 
no mínimo, 2/3 de funcionários 
de carreira capacitados na área 

 

Criação e ampliação de cursos 
voltados aos usuários da 
assistência social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 

                         X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ 

Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026 

 

 

13. Registro das Deliberações da Plenária da Conferência Municipal de Assistência Social 

PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

1 Implementar uma unidade de acolhimento e de garantia de direitos em conjunto com 

políticas intersetoriais, no caso a saúde, destinados a população LGBT em situação de 

vulnerabilidade e risco social em que, sem possibilidade de uma vida digna, não tem 

residência e foram excluídos das famílias e estigmatizados por serem travestis, 

transexuais, gays e lésbicas ou sem direitos básicos. 

2 Incluir na agenda dos serviços socioassistenciais que trabalham com grupos o tema 

“participação social”, bem como incentivar a participação propriamente dita nas 

instâncias de controle social. 

3 Fortalecer a representatividade nos espaços participativos como o conselho municipal, 

fóruns, seminários e conselhos locais. 

4 Desenvolver a gestão compartilhada dos CRAS, incentivando a participação dos 

usuários na gestão dos serviços e atividades ofertadas pelo CRAS. 

5 Efetivar a vigilância socioassistencial no município de forma a garantir a efetividade de 

um SUAS público, universal, republicano e federativo. 

6 Garantir o cumprimento efetivo pelo município das condicionantes mínimas já 

previstas pela legislação no tocante a Assistência Social para o funcionamento 

adequado dos instrumentos já existentes no município. 

7 Ampliar a rede de serviços com a implantação de equipamentos como CRAS, CREAS 

e outros, a partir do diagnóstico, compreendendo as demandas de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social, garantindo o funcionamento permanente dos mesmos. 

8 Garantir a efetivação dos serviços socioassistenciais por meio de avaliação de perfil 

profissiográfico para o cargo, bem como a oferta de capacitação e treinamento de toda a 

equipe. 

9 Realizar capacitação continuada mensal/bimestral para a rede SUAS Governamental e 

Não Governamental e equipe técnica e de apoio.  

10 Realizar treinamento profissional a partir do momento da admissão dos funcionários do 

SUAS, inclusive Conselheiros Tutelares e gestores, além de oferecer uma capacitação 

para os serviços a partir da supervisão técnica / monitoramento local. 

11 Criar lei municipal para a implantação de cargos, carreiras e salários com vistas à 

valorização do profissional e implantação de acréscimo de insalubridade e 

periculosidade para trabalhadores do SUAS. 

12 Implantar um instrumento de avaliação da qualidade por parte dos usuários referentes 

aos serviços prestados pela política pública da assistência social (médio prazo). 

13 Criação da ouvidoria da Assistência Social, composto apenas de funcionário de carreira 

capacitados na área. (CURTO PRAZO) 

14  

15  
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PRIORIDADES PARA O ESTADO E A UNIÃO 

1 Implementar uma unidade de acolhimento e de garantia de direitos em conjunto com 
políticas intersetoriais, no caso a saúde, destinados a população LGBT em situação de 
vulnerabilidade e risco social em que, sem possibilidade de uma vida digna, não tem 
residência e foram excluídos das famílias e estigmatizados por serem travestis, 
transexuais, gays e lésbicas ou sem direitos básicos. 

2 Incluir na agenda dos serviços socioassistenciais que trabalham com grupos o tema 
“participação social”, bem como incentivar a participação propriamente dita nas 
instâncias de controle social. 

3 Garantir suporte financeiro e operacional, por parte do Estado, para o 
desenvolvimento e pleno funcionamento dos serviços e programas socioassistenciais 
nos municípios. 

4 Realizar capacitação continuada mensal/bimestral para a rede SUAS Governamental e 
Não Governamental, equipe técnica e de apoio, além de oferecer a partir da avaliação 
do Estado (Secretaria) capacitação para os serviços após a avaliação. 

5 Implantar um instrumento de avaliação da qualidade por parte dos usuários 
referentes aos serviços prestados pela política pública da assistência social (médio 
prazo). 

 

14. Avaliação da Conferência Municipal 

14.1. Processo Avaliativo: 
- A avaliação foi realizada pelos delegados e participantes da X Conferência Municipal de 
Assistência Social  por meio de preenchimento da ficha de avaliação disponibilizada na pasta.  
- Os conselheiros realizaram a avaliação de forma individual e sem instrumental próprio,  
permitindo um processo mais livre. 
 

14.2. Avaliação pelos Participantes: 

 ÓTIMO MUITO BOM REGULAR RUIM PESSIMO 

LOCAL E INFRAESTRUTURA 21 26 21 02 00 

DIVULGAÇÃO / MOBILIZAÇÃO 12 30 24 02 02 

ACESSIBILIDADE 
 

12 26 19 08 05 

PROGRAMAÇÃO 
 

18 40 12 00 00 

PARTICIPAÇÃO 
 

17 38 13 01 01 
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15. Avaliação pelos Conselheiros Municipais: 

   ASPECTOS POSITIVOS  
 
-organização da conferência, sem nenhuma intercorrência e tudo caminhou tranquilamente 
nos dois dias de trabalho.  
-Questão do tempo,  a conferência em dois dias aproveitou muito melhor o tempo e, dessa 
forma, aumentou a participação do público até o final evitando o esvaziamento. 
- Escolha do palestrante, pois conhecia bem a realidade local, 
- Boa participação de usuários, que contribuíram para os trabalhos da Conferência. 
- Interesse na participação da Conferência Estadual, com um elevado número de inscrições 
para delegados 
 
ASPECTOS NEGATIVOS:  
 
- Local: mesmo com o espaço reservado para esta data agendou reparos no telhado que 
impossibilitaram a utilização de banheiros mais próximos ao evento e o barulho atrapalhou as 
discussões em grupos. 
- Baixa representatividade de Entidades, pois, de acordo com o relatório de inscrições, apenas 
11 entidades se fizeram representar.   
 
 

16. Data:  10/08/2015 

 
17. Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro:  

Assistente Social Carla Bührer Salles Rosa – CRESS 0974 

 
16. Assinatura do CMAS:  

 

 


