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RESOLUÇÃO Nº 27/2019 
 

Assunto: Ratificação das Deliberações da XII Conferência Municipal de 

Assistência Social - ano de 2019. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017  

e nº 13.055 de 22/12/2017 

 

RESOLVE ratificar as Deliberações da XII Conferência Municipal de Assistência Social 

realizada em 07 de agosto de 2019. 

 

Propostas para o Município 

Eixo 1- A Assistência Social é um Direito do Cidadão e Dever do Estado  

1º Garantir o cumprimento das deliberações da 11 Conferência Municipal de Assistência 
Social de 2017 

2º Garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados, tanto público quanto 
privado, ampliando o diálogo com segmentos da sociedade civil sobre o direito à 
assistência social e aperfeiçoamento do SUAS. 

3º Articular o atendimento socioassistencial com a rede socioassistencial, promovendo 
parcerias com o NEP/SUAS/PG na realização de capacitação para os usuários e 
funcionários dos equipamentos. 

Eixo 2- Política Pública tem que ter Financiamento Público. 

1º Ampliar a destinação orçamentária para a Política de Assistência Social no município 
para 7% da Lei Orçamentária Anual – LOA. 

2º Fomentar o CMAS para que trave um diálogo com os deputados federais, 
representantes da região, para o direcionamento de emendas parlamentares para a 
construção, ampliação e reforma dos equipamentos do SUAS. 

3º Ampliar o quadro de recursos humanos, para além da equipe mínima, segundo a 
necessidade dos equipamentos públicos, através de concurso. 

Eixo 3: A Participação Popular Garante a Democracia e o Controle Social 

1º Fomentar a participação popular através de parcerias entre equipamentos 
governamentais e não-governamentais da política de assistência social. 

2º Articular os conselhos de bairros promovendo a participação no controle social, de 
acordo com a disponibilidade  e  realidade dos usuários. 

3º Garantir o acesso a informação para a população em relação aos equipamentos 
governamentais e não-governamentais, onde conste: demanda atendida, equipe 
disponibilizada e equipe recomendada pela NOB-RH. 
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Propostas para o Estado 

Eixo 1- A Assistência Social é um Direito do Cidadão e Dever do Estado  

1º Definir a estrutura dos Escritórios Regionais, a partir de áreas essenciais,  composição de 

equipes com funcionários efetivos e em número suficientes, conforme porte e quantidade 

de municípios de abrangência,  de modo a garantir que os processos de 

acompanhamento, monitoramento e assessoramento técnico aos municípios sejam 

fortalecidos e qualificados. 

Eixo 2- Política Pública tem que ter Financiamento Público. 

1º Conceder autonomia e flexibilização aos municípios para execução dos recursos 
estaduais, de acordo com as necessidades levantadas através de diagnóstico 
socioassistencial. 

Eixo 3: A Participação Popular Garante a Democracia e o Controle Social 

1º Articular os Escritórios Regionais com órgãos gestores da Assistência Social e 
Conselhos de Direitos, para fomentar o desenvolvimento de fóruns de usuários. 

 

Propostas para a União 

Eixo 1- A Assistência Social é um Direito do Cidadão e Dever do Estado  

1º Assegurar o Benefício de Prestação Continuada -BPC, conforme previsto nas 
legislações em vigência até a presente data. 

Eixo 2- Política Pública tem que ter Financiamento Público. 

1º Rever os critérios de análise dos saldos das contas, considerando os empenhos já 
emitidos e não liquidados. 

Eixo 3: A Participação Popular Garante a Democracia e o Controle Social 

1º Assegurar a participação da sociedade civil nas instâncias deliberativas, conforme já 
previsto na legislação. 

 

 
 

 
Sala de sessões, 29 de agosto de 2019. 

 
 

Sandra Regina Wichert Cisco                                            Carla Bührer Salles Rosa      
  Vice-Presidente do CMAS                                            Secretária Executiva do CMAS 
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