
                                                                                                                                      
                         

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

Política de Assistência Social: Direito, Participação e Financiamento 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

I – Informações Gerais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social: 
 

1 Nome do Município  Ponta Grossa 

2 UF  Paraná 

3 Código IBGE 4119905 

4 Porte do Município Grande 

5 Identificação da Conferência 12 

6 Data de Início 07/08/2019 

7 Data de término 07/08/2019 

8 Total de horas de realização 08 

9 Local de realização 
 

Salão da Paróquia Imaculada 
Conceição – Av.: Carlos Cavalcanti. 361 
Uvaranas  

10 Número total de participantes 144 pessoas 

 
II – Quantitativo de delegados da Conferência Municipal de Assistência Social por categoria:. 
 

 Sociedade Civil Governamentais 
Usuário Trabalhador Entidade Observador Conselheiro 

não gov 
Trabalhador Conselheiro gov 

Total 31 18 16 25 09 37 08 

 
III – Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização da Conferência 
Municipal de Assistência Social: 27  
 

  
Quantitativo 

 
Caracterização  

09 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

10 Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais vinculados ao órgão 
gestor) 

01 Sociedade civil (associações, clubes, ONG’s, OSCIP’s, etc)  

 
 
VI - Ato de Convocação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

 
Resolução/CMAS Nº 24/2019 de 27/06/2019   

 
 
 
 

 



VII - Programação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

Dia 07/08  

•  08:00 horas – Credenciamento 

• 09:00 horas – Abertura 

• 09:30 horas – Leitura e aprovação do Regimento Interno 

• 10:00 horas – Mesa Redonda 

•  A assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado.  

• A.S. Gisele Kravicz (FASPG) 

• 10:20 horas- Política Pública tem que ter financiamento público.  

• A. S. Sandra Wichert Cisco (FASPG/CMAS). 

• 10:40 horas- A participação popular garante a democracia e o controle social.  

• A.S. Carla Buhrer (SMPPS/CMAS) 

• 11:00 horas – Panorama da Política de Assistência Social no Município de Ponta 
Grossa.  

• A.S. Thais Dias Verillo (FASPG/CMAS). 

• 11:20 horas-  Um balanço dos avanços das deliberações da XI Conferência de 
Assistência Social.  

• A.S. Cristiane A. Maier (IEDC/CMAS) 

• 11:40 horas – Debate 

• 12:10 horas – Intervalo 

• 13:30 horas – Trabalhos em Grupo 

• 15:00 horas –  Eleição de Delegados para a XIII Conferência Estadual 

• 15:30 horas – Apresentação dos Trabalhos em Grupo 

• 16:00 horas – Plenária Final 

• 17:00 horas – Encerramento  
 
VIII - Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na Conferência Municipal de 
Assistência Social:  
 
EIXO 1 - A assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado. 

  
PRIORIDADES PARA O 

MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

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

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. 

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

2 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. 

  



3 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. 

  
PRIORIDADES PARA O 

MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES PARA A 

UNIÃO 

1 Ampliar a destinação 
orçamentária da política de 
Assistência Social no município 
para 7% anual 

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

Rever os critérios de 
análise dos saldos das 
contas, considerando os 
empenhos já emitidos, 
facilitando o acesso dos 
municípios aos recursos 
federais. 

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

  

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

  

 
 
EIXO 3: A participação popular garante a democracia e o controle social. 

  
PRIORIDADES PARA O 

MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES PARA A 

UNIÃO 

1 Descentralizar serviços 
socioassistenciais, no tocante a 
instrumentalização da população 
em relação a participação 
popular, através de parcerias 
entre equipamentos 
governamentais e não-
governamentais da política de 
assistência social. 

Articular os Escritórios 
Regionais com órgãos 
gestores da Assistência 
Social e Conselhos de 
Direitos, para fomentar o 
desenvolvimento de fóruns 
de usuários e campanhas 
de combate ao preconceito 
contra os usuários do 
SUAS. 

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

2 Descentralizar o acesso a 
participação social através da 
efetivação dos conselhos de 
bairros, para que haja a 
articulação com todos os 
conselhos municipais, de acordo 
com a disponibilidade da 

  



população e a adaptação com a 
realidade dos usuários, com 
ênfase em instrumentais que 
facilitem a comunicação e 
compreensão do que é controle 
social. 

3 Garantir o acesso a informação à 
população em relação as equipes 
dos equipamentos 
governamentais e não-
governamentais, onde conste: 
demanda atendida, equipe 
disponibilizada e equipe 
recomendada pela NOB-RH. 

  

 
 
IX - Registro das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal de Assistência 
Social:  
 

Deliberações para o Município – Totalizando até 09 Deliberações, considerando os 3 Eixos 

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

Eixo 1 

2 
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. 

Eixo 1 

3 
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 1 

4 
Ampliar a destinação orçamentária da política de Assistência Social no 
município para 7% anual 

Eixo 2 

5 

Provocar o CMAS, através da comissão do FMAS, para que trave um diálogo 
com os representantes federais do legislativo da região para o direcionamento 
de emendas parlamentares para a construção, ampliação e reforma dos 
equipamentos do SUAS. 

Eixo 2 

6 
 Ampliar o quadro de recursos humanos, para além da equipe mínima, segundo 
a necessidade dos equipamentos, através de concurso público. 

Eixo2 

7 

Descentralizar serviços socioassistenciais, no tocante a instrumentalização da 
população em relação a participação popular, através de parcerias entre 
equipamentos governamentais e não-governamentais da política de assistência 
social. 

Eixo 3 

8 

Descentralizar o acesso a participação social através da efetivação dos 
conselhos de bairros, para que haja a articulação com todos os conselhos 
municipais, de acordo com a disponibilidade da população e a adaptação com a 
realidade dos usuários, com ênfase em instrumentais que facilitem a 
comunicação e compreensão do que é controle social. 

Eixo 3 

9 
Garantir o acesso a informação à população em relação as equipes dos 
equipamentos governamentais e não-governamentais, onde conste: demanda 
atendida, equipe disponibilizada e equipe recomendada pela NOB-RH. 

Eixo3 

 
 
 
 
 
 



Deliberações do Município para o Estado, considerando os 3 Eixos da Conferência –  Total 
de deliberações deve considerar quantitativo máximo indicado para municípios de cada 
estado 

 DELIBERAÇÕES Eixo 

1 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 1 

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

Eixo 2 

3 Articular os Escritórios Regionais com órgãos gestores da Assistência Social e 
Conselhos de Direitos, para fomentar o desenvolvimento de fóruns de usuários e 
campanhas de combate ao preconceito contra os usuários do SUAS. 

Eixo 3 

 
 

Deliberações do Município para a União, considerando os 3 Eixos da Conferência  

DELIBERAÇÕES Eixo 

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

Eixo 1 

2 Rever os critérios de análise dos saldos das contas, considerando os empenhos 
já emitidos, facilitando o acesso dos municípios aos recursos federais. 

Eixo 2 

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

Eixo 3 

 
X – Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social 
 
Processo avaliativo: Avaliação pelos Participantes e Avaliação pelos Conselheiros. 
 

Total de fichas de avaliação preenchidas pelos participantes 64 

Total de fichas de avaliação preenchidas pelos conselheiros  

 
 
 
AVALIAÇÃO PELOS PARTICIPANTES 

) Organização da Conferência Municipal de Assistência Social.  
Os participantes devem avaliar os seguintes itens referentes à organização da Conferência 
Municipal:  

• Mobilização e Preparação: Atividades previamente realizadas para obter uma 
participação maior, mais representativa e mais qualificada na Conferência Municipal; 

• Local e infraestrutura: Espaço físico e logística da organização da Conferência 
Municipal; 

• Acessibilidade: Adequação do espaço físico, tecnologias assistivas, intérprete de 
libras, equipe de apoio e demais condições para a participação das pessoas com 
deficiência; 

• Programação: Atividades e horários previstos para a Conferência Municipal; 

• Participação: Envolvimento ativo dos delegados e demais presentes nas atividades 
realizadas, debates e na tomada de decisões da Conferência Municipal. 

 
 
 
 



 Ótimo Muito 
Bom 

Regular Ruim Péssimo 

Mobilização e Preparação 12 38 10 04  

Local e infraestrutura- (alimentação, 
transporte e hospedagem) 

45 10 09   

Acessibilidade 28 29 07   

Programação 30 28 06   

Participação  43 11 10   

 

 5 4 3 2 1 0 

 
AVALIAÇÃO PELOS CONSELHEIROS 
 
Os conselheiros devem avaliar: 

) Tema da Conferência e Eixos da Conferência (Relevância e Clareza):  

 
Ótimo 

Muito 
Bom 

Regular Ruim Péssimo 

Tema da Conferência: Política de 
Assistência Social: Direito, 
Participação e Financimento 

41,66% 50% 8,33% -- -- 

Eixo 1: Relevância e Clareza 50% 50% -- -- -- 

Eixo 2:  Relevância e Clareza 50% 41,66% 8,33% -- -- 

Eixo 3: Relevância e Clareza 50% 50% -- -- -- 

 

Trabalhos em Grupo para debate dos 
Eixos e definição das propostas de 
deliberação da Conferência Municipal 
de Assistência Social.  

Ótimo Muito Bom Regular Ruim Péssimo 

Trabalho em Grupo – Eixo 1 22,22% 55,55% 22,22% -- -- 

Trabalho em Grupo – Eixo 2 22,22% 77,78% -- -- -- 

Trabalho em Grupo – Eixo 3 22,22% 44,44% 33,34% -- -- 

 
 

) Avaliação Final pelos Conselheiros Municipais de Assistência Social:  
 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos Demais 
considerações 

- O conteúdo foi trabalhado com 
clareza e proporcionaram boas 
reflexões e discussões sobre os 
eixos; 
- O fato da conferência ter 
acontecido em meio ao caos que 
estamos vivenciando politicamente, 
é o aspecto mais positivo que 
podemos citar; 
- Foi positivo a participação da 
sociedade civil, dos usuários da 
assistência social. Foi respeitado o 
princípio da democracia, Foi 
importante a participação do 
Estado, dos professores do curso 
de Serviço Social e das moções 
elaboradas, Foi pontual a 
intervenção da Assistente Social do 
INSS quanto a defesa pela não 

- Não houve vaga para os 
usuários para que participem da 
Conferência Estadual; 
- Pouca participação das 
entidades; 
- Falta de participação dos 
usuários, de pré-conferências, 
de interesse das entidades para 
delegados para o Estado; 
- Pouca adesão dos envolvidos: 
entidades, usuários e 
trabalhadores; 
- Falta de “entendimento” por 
parte de um dos representantes 
para o Pleno Estadual; 
- Poucas pessoas das 
entidades; 

- Realizar pré-
conferências nas 
próximas edições; 



reforma da previdência;  
- Boa localização; 
- Discussão ampla com condições 
de fomentar; 
- Quanto ao local foi muito bem 
escolhido, amplo e com boa 
acessibilidade. Com relação as 
apresentações os assuntos foram 
bem escolhidos, alguns temas eu 
desconhecia. Estão de parabéns!; 

 

) Data: 27 /07/2017        
 

Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro:  
 
 

Carla Bührer Salles Rosa 
Assistente Social 

Secretária Executiva - CMAS 
 

 

) Assinatura do CMAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Sandra Regina Wichert Cisco 

Vice-Presidente do CMAS 
de Assistência Social 

 




