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A IX Conferência Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa realizou-se no dia primeiro de 1 

agosto de dois mil e treze e teve por tema “A Gestão e o Financiamento na efetivação do Sistema 2 

Único de Assistência Social” e por objetivo analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, 3 

as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social, reconhecendo a 4 

corresponsabilidade de cada ente federado, e ainda eleger os delegados para a IX Conferência 5 

Regional de Assistência Social e também para X Conferência Estadual de Assistência Social. A 6 

conferência teve por local o salão de eventos do Hotel Slavierio Executivo, Rua Jacob Holzmann, 7 

duzentos e dezenove. No horário aprazado, fez-se a composição da mesa, Senhor Luiz Cezar da Silva, 8 

Presidente do CMAS que recebeu as autoridades Senhor Ademar Bertucci representante do Conselho 9 

Nacional de Assistência Social, Senhora Beatriz de Souza Secretária Municipal de Assistência Social, 10 

Senhora Luciana Pavowski Franco Silvestre Chefe do Escritório Regional da SEDS, Senhora Maria de 11 

Fátima Juskow Fiebig representante do Fórum Regional de Assistência Social, Senhora Maysa 12 

Nuemberg de Vasconcelos Costa como representante dos trabalhadores do SUAS pelo NUCRESS, 13 

Senhora Raphaela Christina Santos representantes dos usuários e Senhora Cilmara de Fátima Buss de 14 

Oliveira representando as entidades e serviços. Iniciada a parte formal do evento com a execução do 15 

Hino Nacional e pronunciamentos da Secretária Municipal de Assistência Social, Chefe do Escritório 16 

Regional da SEDS e, dando abertura aos trabalhos o Presidente do Conselho Municipal de Assistência 17 

Social. Com a chegada do Senhor Marcelo Rangel de Oliveira Prefeito de Ponta Grossa, lhe foi 18 

passada a palavra o qual fez saudação aos presentes e o seu pronunciamento. O evento prosseguiu 19 

com apresentação cultural de artista local e na sequência a leitura, apreciação e aprovação do 20 

Regimento Interno sendo alterado pela plenária em seu artigo oitavo, inciso primeiro, letra a e 21 

incluído letra b número quatro e artigo trinta e oito, tendo sido aprovado com a seguinte redação: 22 

CAPÍTULO I DO OBJETIVO, TEMÁRIO Artigo primeiro A nona Conferência Municipal de Assistência 23 

Social será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e realizada dia 24 

primeiro de agosto de dois mil e treze. Artigo segundo A nona Conferência Municipal de Assistência 25 

Social foi convocada por meio do Decreto sete mil, trezentos e quarenta e dois de seis de junho de 26 

dois mil e treze, assinado conjuntamente, pelo Prefeito e pelo Presidente do Conselho Municipal de 27 

Assistência Social, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nove mil trezentos e dois de dois 28 

mil e sete e as alterações dadas pela Lei dez mil e setenta e cinco de dois mil e nove. Artigo terceiro A 29 

nona Conferência Municipal de Assistência Social constitui-se em instância que tem por atribuição a 30 

avaliação da política da assistência social e a definição das diretrizes para o aprimoramento do 31 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS. Artigo quarto A nona Conferência Municipal de 32 

Assistência Social tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, as 33 

diretrizes para a gestão e financiamento do SUAS, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente 34 

federado, e eleger Delegados(as) para a IX Conferência Regional de Assistência Social e para a X 35 

Conferência Estadual de Assistência Social”. Artigo quinto A nona Conferência Municipal de 36 

Assistência Social tem como tema: “A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”e como eixos 37 

e objetivos específicos: Eixo um: O COFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 38 

objetivos específicos a) avaliar o atual quadro da gestão orçamentária e financeira; b) fortalecer o 39 

orçamento próprio para o cofinanciamento da política de assistência social; c) promover o 40 

conhecimento sobre o ciclo orçamentário e suas peças, bem como prazos e interlocutores; d) afirmar 41 

junto aos gestores do cofinanciamento da política de assistência social por meio de mecanismos, 42 
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institucionais e outros, tomando como premissa o exercício do controle social. Eixo dois: GESTÃO DO 43 

SUAS: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E 44 

AVALIAÇÃO, objetivos específicos: a) avaliar e compreender a concepção da vigilância 45 

socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e avaliação, para o aprimoramento da 46 

gestão do SUAS, tomando como premissa o exercício do controle social; b) discutir e analisar a 47 

operacionalização da vigilância socioassistencial, enfocando a utilização de todos os sistemas de 48 

informação, da organização do diagnóstico socioterritorial e do mapeamento de vulnerabilidades. 49 

Eixo três: GESTÃO DO TRABALHO, objetivos específicos: a) avaliar e reafirmar a concepção de gestão 50 

do trabalho para o aprimoramento da gestão do SUAS e a qualificação dos serviços, projetos e 51 

benefícios, tomando como premissa o exercício do controle social; b) discutir a gestão do trabalho na 52 

perspectiva da implantação de quadro efetivo de funcionários, de planos de cargos, carreiras e 53 

salários, de concurso público; c) qualificar o debate sobre a educação permanente na assistência 54 

social. Eixo quatro: GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, objetivos específicos: a) avaliar 55 

do ponto de vista do controle social os processos de acompanhamento dos serviços, programas e 56 

projetos ofertados pela rede socioassistencial, tendo em vista a qualidade e efetividade dessas 57 

ofertas; b) avaliar a gestão dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e 58 

projetos, tomando como parâmetro os níveis de complexidade do SUAS: proteção social básica e 59 

especial; c) avaliar a organização dos serviços, programas e projetos, a partir da sua estrutura: 60 

territorialidade, equipe de referência, acessibilidade, equipamentos e horários de funcionamento. 61 

Eixo cinco: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS, objetivos específicos: a) avaliar do ponto de vista do 62 

controle social os processos de acompanhamento da gestão dos benefícios e transferência de renda; 63 

b) avaliar e fortalecer a gestão dos benefícios e transferência de renda na assistência social, na 64 

perspectiva da garantia dos direitos dos usuários e da consolidação do SUAS; c) avaliar a gestão dos 65 

processos de articulação e integração entre os serviços, benefícios e transferência de renda, na 66 

perspectiva da intersetorialidade com as demais políticas públicas.  Eixo seis: REGIONALIZAÇÃO, 67 

objetivos específicos: a) avaliar e fortalecer a gestão compartilhada e integrada dos entes federados, 68 

visando à garantia da integralidade de acesso às proteções, resguardando as diversidades regionais, 69 

culturais e étnicas; b) promover debate sobre o desafio da intersetorialidade das políticas públicas, 70 

na perspectiva da regionalização; c) reconhecer as diversas realidades socioeconômicas, culturais e 71 

étnicas e suas expressões (questão fronteiriça, imigração, migração, grandes obras e mega eventos) 72 

tendo em vista a garantia dos direitos socioassistenciais. CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO, Artigo sexto 73 

A nona Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pelo Presidente do CMAS e, como 74 

Presidente de Honra, o Prefeito Municipal de Ponta Grossa – PR. Parágrafo Único – Na ausência do 75 

Presidente, o Vice-Presidente do CMAS assumirá a Presidência. Artigo sétimo A nona Conferência 76 

nacional de Assistência Social contará com um momento de Abertura, Painéis e Palestras, Plenária 77 

Temática, Debates e Plenária Final. CAPÍTULO III DOS PARTICIPANTES, Artigo oitavo Poderão se 78 

inscrever como participantes da IX Conferência Municipal pessoas ou instituições interessadas no 79 

aperfeiçoamento, implementação e consolidação da Política de Assistência Social na condição de: 80 

inciso primeiro, duzentos e cinquenta e seis delegados(as) desde que devidamente credenciados(as), 81 

com direito a voz e voto: a) cento e vinte e oito representantes governamentais, sendo dezoito 82 

conselheiros governamentais titulares e suplentes; b) cento e vinte e oito representantes da 83 

sociedade civil, considerando os seguintes segmentos; b.1) quarenta e um entidades ou organizações 84 
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de assistência social; b.2) vinte e quatro trabalhadores do SUAS; b.3) quarenta e cinco usuários dos 85 

serviços socioassistenciais; b.4) dezoito conselheiros não governamentais titulares e suplentes. Inciso 86 

segundo: quarenta e quatro convidados(as), desde que devidamente credenciados, com direito a 87 

voz: a) pessoas interessadas nas questões relacionadas à Política de Assistência Social; b) 88 

representantes das Universidades, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, 89 

Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. Parágrafo único: São Delegados(as) 90 

Natos(as) os dezoito conselheiros(as) titulares e dezoito suplentes do Conselho Municipal de 91 

Assistência Social. CAPÍTULO QUATRO DAS INSCRIÇÕES E DO CREDENCIAMENTO. Artigo nono As 92 

inscrições serão realizadas através da internet no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 93 

(www.pontagrossa.pr.gov.br) por meio de formulário eletrônico específico, disponível entre os dias 94 

primeiro e vinte de julho de dois mil e treze, e estarão sujeitas a análise e deferimento da Comissão 95 

Organizadora da nona Conferência Municipal de Assistência Social. Artigo nono A O credenciamento 96 

dos(as) participantes da nona Conferência Municipal, com a inscrição deferida, será efetuada no dia 97 

primeiro de agosto de dois mil e treze das oito horas às oito horas e trinta minutos tendo como  98 

objetivo identificar os participantes e a condição de participação. Artigo dez O crachá de elegado(a) 99 

na conferência é o instrumento que dá direito ao voto na Planária Final, sendo pessoal. Artigo onze 100 

As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão tratadas pela Comissão Organizadora. 101 

CAPÍTULO CINCO DOS PAINÉIS E PALESTRAS Artigo doze Os painéis e palestras terão por finalidade 102 

promover o aprofundamento do debate dos seis eixos. Artigo treze Os painéis e/ou palestras 103 

contarão com expositor(es) para discorrer sobre o temário, que ocorrerão das nove horas e trinta 104 

minutos às onze horas e trinta minutos para sua apresentação, e mais trinta minutos serão 105 

destinados aos debates com a plenária. Artigo quatorze Cada painel e/ou palestra terá a colaboração 106 

de um(a) Coordenador(a) de Mesa, indicado(a) pela Comissão Organizadora, que ficará responsável 107 

por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pela plenária. Artigo quinze A 108 

Comissão Organizadora indicará um(a) Relator(a) que ficará responsável, durante a exposição, pelo 109 

resumo escrito da fala do(s) expositor(es) sobre o tema. Artigo dezesseis As intervenções dos(as) 110 

participantes poderão ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e encaminhadas a(o) 111 

Coordenador da Mesa. Parágrafo Único: O tempo de cada intervenção será de, no máximo, dois 112 

minutos. CAPÍTULO SEIS DAS PLENÁRIAS TEMÁTICAS Artigo dezessete As plenárias Temáticas serão 113 

de caráter analítico e propositivo, onde serão apresentados os trabalhos realizados na fase pré-114 

conferência (preparatória), que culminavam com o agrupamento e análise das deliberações das 115 

conferências anteriores, preferencialmente a partir da Conferência de dois mil e cinco. Artigo dezoito 116 

As plenárias temáticas serão realizadas simultaneamente, em número de seis conforme definido na 117 

programação e contará com a participação de Delegados(as), Convidados(as) previamente 118 

distribuídos no momento do credenciamento. Artigo dezenove O documento contendo a análise de 119 

cada eixo, elaborado na pré-conferência, será discutido nas seis plenárias temáticas, sendo uma para 120 

cada eixo. Plenária Temática do Eixo um: O cofinanciamento obrigatório da assistência social; 121 

Plenária Temática do Eixo dois: Gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, processos de 122 

planejamento, monitoramento e avaliação; Plenária Temática do Eixo três: Gestão do trabalho; 123 

Plenária Temática do Eixo quatro: Gestão de serviços, programas e projetos; Plenária Temática do 124 

Eixo cinco: Gestão dos benefícios no SUAS; Plenária Temática do Eixo seis: Regionalização. Artigo 125 

vinte O produto das plenárias temáticas será encaminhado para a plenária final para discussão e 126 
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deliberação sob a forma de propostas novas e recomendações da Conferência Municipal. Artigo vinte 127 

e um As propostas novas serão deliberadas para o próprio ente municipal, enquanto as 128 

recomendações podem ser para o ente municipal, estadual e para a União. Parágrafo primeiro: O 129 

debate das temáticas pode ser agrupado, em conformidade com a possibilidade da Conferência, 130 

desde que se garanta que o preenchimento do instrumental de registro será feito por eixo temático e 131 

não de forma única. Parágrafo segundo: Desta análise a conferência deverá avaliar, nas plenárias 132 

temáticas, as propostas novas que significam deliberações ainda não efetuadas nas conferências 133 

anteriores ou deliberações que podem ser atualizadas com os dados de informação como Censo 134 

SUAS ou a partir das novas normativas ou outras fontes. Parágrafo terceiro: Na plenária temática as 135 

deliberações anteriores ainda não executadas e que permanecerem necessárias e atuais para a 136 

consolidação do Sistema Único de Assistência Social no município, podem retornar como 137 

recomendação, sendo validadas na plenária final. Artigo vinte e dois Cada Plenária Temática contará 138 

com um(a) Coordenador(a) de Mesa , indicado(a) pela Comissão Organizadora, que ficará 139 

responsável por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pela plenária. Artigo 140 

vinte e três A Comissão Organizadora indicará um(a) Relator(a) por eixo, que ficará responsável em 141 

auxiliar o CMAS no preenchimento de Instrumental próprio (Instrumental dois – Registro e 142 

Sistematização das Conferência Municipais de Assistência Social dois mil e treze – CNAS Informe 143 

número quatro de dois mil e treze, ao final da conferência. Artigo vinte e quatro As intervenções 144 

dos(as) participantes poderão ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e encaminhadas a(o) 145 

Coordenador(a) da Plenária Temática. Parágrafo Único: O tempo de cada intervenção será de, no 146 

máximo, cinco minutos. CAPÍTULO SETE DA PLANÁRIA FINAL Artigo vinte e cinco A Plenária Final é o 147 

momento de discussão e deliberação. Artigo vinte e seis A Plenária Final é constituída de 148 

Delegados(as) e Convidados(as). Terão direito a voto os(as) Delegados(as) devidamente 149 

credenciados(as) na Nona Conferência Municipal e que estejam de posse do crachá de identificação. 150 

Aos demais participantes será garantido o direito a voz. Artigo vinte e sete Na Plenária Final serão 151 

definidas as propostas novas que significa deliberações ainda não efetuadas nas conferências 152 

anteriores ou deliberações que podem ser atualizadas com os dados de informação como Censo 153 

SUAS ou a partir das novas normativas ou outras fontes. As propostas novas serão feitas para o 154 

município. Artigo vinte e oito As deliberações anteriores não executadas e que permanecem 155 

necessárias a atuais para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social no município, serão 156 

validadas na plenária final como recomendações. Artigo vinte e nove Constarão do instrumental 157 

próprio (Instrumental dois) as propostas que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um 158 

voto dos(as) participantes presentes na Plenária Final. Artigo trinta O Produto da Conferência 159 

Municipal será encaminhado para o Conselho Estadual em instrumento próprio (Instrumental dois) 160 

contendo a análise qualitativa de cada eixo, relacionando as deliberações das propostas novas das 161 

Conferências Municipais e as recomendações. CAPÍTULO OITO DAS SESSÕES PLENÁRIAS Artigo trinta 162 

e um As Sessões Plenárias serão abertas a todos(as) participantes da Nona Conferência Municipal, 163 

observando o disposto nos incisos um e dois, do artigo oitavo deste regimento. Artigo trinta e dois A 164 

Sessão Plenária Final terá caráter deliberativo com a finalidade de: inciso primeiro Analisar, 165 

recomendar e propor, com base na avaliação local, as diretrizes para a gestão e financiamento do 166 

Sistema Único da Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado; 167 

inciso segundo Eleger dezesseis Delegados(as) para participar da Nona Conferência Regional de 168 
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Assistência Social. Sendo: oito delegados governamentais; oito Delegados não governamentais, 169 

sendo um representante de Entidade Socioassistencial de proteção Básica, um representante de 170 

Entidade Socioassistencial de Média Complexidade, um representante de Entidade Socioassistencial 171 

de Alta complexidade, dois representantes de usuários e três dos trabalhadores do SUAS; inciso 172 

terceiro Eleger sete Delegados(as) para participar da Décima Conferência Estadual de Assistência 173 

Social. Sendo: quatro Delegados governamentais; três delegados não governamentais, sendo um 174 

representante de entidade socioassistencial, um representante dos usuários e um representante dos 175 

trabalhadores do SUAS contidos entre os Delegados da Regional. CAPÍTULO NONO DA ELEIÇÃO 176 

DOS(AS) DELEGADOS(AS) Artigo trinta e três Serão candidatos(as) a Delegados(as) para a Décima 177 

Conferência Estadual de Assistência Social e para a Nona Conferência Regional de Assistência Social, 178 

os participantes elencados no inciso primeiro do artigo oitavo deste Regimento. Parágrafo Único: 179 

Os(as) candidatos(as) a Delegados(as) deverão apresentar documento de identificação pessoal. 180 

Artigo trinta e quatro A escolha dos(as) dezesseis delegados(as) para a nona Conferência Regional de 181 

Assistência Social será paritária na seguinte proporção: inciso primeiro cinquenta por cento dos(as) 182 

representantes da Sociedade Civil, conforme segmentos abaixo relacionados: a) dos(as) usuários(as) 183 

dos Serviços de Assistência Social; b) dos(as) trabalhadores(as) do SUAS; c) das entidades e 184 

organizações de assistência social. Inciso segundo cinquenta por cento de representantes do 185 

Governo local. Parágrafo primeiro A escolha dos (as) Delegados(as) se dará em conformidade com o 186 

número de vagas destinadas ao município pelo Conselho Estadual de Assistência Social, previamente 187 

informada. Parágrafo segundo Serão eleitos(as) o mesmo número de suplentes de delagados(as) 188 

paritariamente. Artigo trinta e cinco Os sete delegados(as) da Décima Conferência Estadual de 189 

Assistência Social devem fazer parte daqueles elencados no artigo trinta e quatro deste regimento e 190 

serão distribuídos da seguinte forma: inciso primeiro quatro representantes governamentais; inciso 191 

segundo três representantes não governamentais conforme segue abaixo relacionados: a) um 192 

usuário(a) dos Serviços de Assistência Social; b) um trabalhador(a) do SUAS; c) um das entidades e 193 

organizações de assistência social. Parágrafo único A representação para a Décima Conferência 194 

Estadual de Assistência Social é paritária em nível estadual, mas a contabilidade deste município 195 

segue esta delimitação conforme o informe um de dois mil e doze da Comissão Organizadora da 196 

Décima Conferência Estadual da Assistência Social – CEAS/PR. Artigo trinta e seis A relação dos 197 

Delegados eleitos e seus respectivos suplentes deverão ser enviados ao Conselho Estadual de 198 

Assistência Social até a data oito de agosto de dois mil e treze. Parágrafo único Na impossibilidade 199 

do(a) Delegado(a) titular estar presente na Conferência Estadual, o respectivo suplente será 200 

convocado para exercer a representação do município. CAPÍTULO DEZ DAS MOÇÕES Artigo trinta e 201 

sete As moções deverão ser apresentadas à Relatoria da Nona Conferência Municipal, devidamente 202 

assinadas por dez por cento de delegados(as) presentes, até a instalação da Plenária Final. Parágrafo 203 

único  As moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação. Artigo 204 

trinta e oito As moções serão apreciadas pela Plenária Final. CAPÍTULO ONZE DAS DISPOSIÇÕES 205 

GERAIS Artigo trinta e nove Aos participantes das Planárias é assegurado o direito de levantar 206 

questões de ordem à Mesa Coordenadora, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este 207 

Regimento. Parágrafo único Em regime de votação, são vedados os levantamentos de questões de 208 

ordem. Artigo quarenta Serão conferidos Certificados a todos(as) participantes credenciados da 209 

Nona Conferência Municipal e aos Painelistas e Membros da Comissão Organizadora. Artigo 210 
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quarenta e um Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados para 211 

votação da Plenária. Artigo quarenta e dois Será divulgado pela Comissão Organizadora, após o 212 

término do credenciamento, o número de delegados e delegadas da Nona Conferência Municipal 213 

aptos(as) a votar, bem como o número de convidados(as). Artigo quarenta e três O presente 214 

Regimento entrará em vigor após aprovação da Plenária da Nona Conferência Municipal de 215 

Assistência Social. Luiz Cesar da Silva Presidente do CMAS. Na sequência iniciou-se a palestra “A 216 

Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS” apresentada pelo Sr. Leonardo Martins Prudente, 217 

Assessor do Gabinete da Secretaria Nacional de Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento 218 

Social e Combate à Fome, que, após explanação do tema foi aberto espaço para perguntas que foram 219 

respondidas pelo palestrante. Na sequência foi apresentado Painel sobre o Panorama Local da 220 

Gestão pelo Senhor Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Gerente Técnico de Política Municipal de 221 

Assistência Social. Após a apresentação deu-se o intervalo para almoço. Iniciado os trabalhos do 222 

período vespertino com exposição do Senhor Ademar Bertucci representante da sociedade civil no 223 

Conselho Nacional de Assistência Social. Encerrada a exposição foram formados os grupos de 224 

trabalhos divididos pelos eixos: -O cofinanciamento obrigatório da Assistência Social; - Gestão do 225 

SUAS: vigilância socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e avaliação; - Gestão 226 

do trabalho; - Gestão dos serviços, programas e projetos; - Gestão dos benefícios no SUAS; - 227 

Regionalização, que dentro da programação transcorreram dentro da normalidade seguindo para 228 

intervalo de coffee break. Retomando as atividades com a plenária final, os grupos fizeram o relato 229 

das propostas elencadas, apreciadas e votadas pela plenária, foram aprovadas conforme 230 

Instrumental dois, parte integrante desta ata. Foram apresentadas as seguintes moções: MOÇÃO DE 231 

APELO apresentada ao Senhor Prefeito Marcelo Rangel da Cruz de Oliveira para a realização de 232 

concurso público e contratação de profissionais segundo o que prevê a Política Nacional de 233 

Assistência Social – Resolução número cento e quarenta e cinco de quinze de outubro de dois mil e 234 

quatro do Conselho Nacional de Assistência Social e suas leis normativas NOB-RH – Resolução 235 

número duzentos e sessenta e nove de treze de dezembro de dois mil e seis, pautadas na 236 

Constituição Federal, artigo trinta e sete, repudiando a continuidade de realização de teste seletivo 237 

prática que vem ocorrendo desde o ano de dois mil e sete. MOÇÃO DE INDIGNAÇÃO pela não 238 

implantação de internet em sete dos nove CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do 239 

Município de Ponta Grossa. MOÇÃO DE REPÚDIO considerando que estamos na nona Conferência 240 

Municipal de Assistência Social, cujo tema se apresenta como SUAS: oito anos de conquistas e frente 241 

às discussões a respeito das deliberações relativas às Conferências Municipais ocorridas nos anos de 242 

dois mil e dois mil e sete, constata-se que efetivamente nenhuma das deliberações referente ao eixo 243 

cinco foram implementadas. MOÇÃO DE REPÚDIO considerando a execução da Política de 244 

Assistência Social, suas regulamentações e normas legais, faz-se necessário que os equipamentos 245 

públicos executores desta, estejam adequados as normas nacionais, referente à estrutura física 246 

como: acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas e de segurança do trabalho, recursos 247 

humanos e financeiros. MOÇÃO DE INDIGNAÇÃO apresentada ao pronunciamento do Senhor 248 

Prefeito Marcelo Rangel da Cruz de Oliveira, durante a cerimônia de abertura desta em anunciar a 249 

contratação de novos servidores como: Assistentes Administrativos para a secretaria de saúde e 250 

educação e não efetivar os contratos para a Secretaria de Assistência Social. Dando sequência, 251 

iniciou-se o processo de eleição para os delegados das conferências regional e estadual, efetivaram 252 
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as inscrições para delegados à Regional como representação governamental Maria Aparecida 253 

Barboza, Leni Aparecida Viana da Rocha, Dilceneia de Fátima Kuss, Rosemari Teixeira, Tierri Rafael 254 

Ribeiro Angeluci, Liziane Batista Pinto, Ana Cristina Duda, Karym Rachel Mami Voigt Collesel, José 255 

Adilson Soares Junior, Tiago Marques do Carmos e como representantes não governamental Jerri 256 

Adriano Comasseto Machado (Débora Lee), Patrick Fernando Osga, Regina Rosa Pedroso Rosa, 257 

Andreia Alcântara, Maria do Carmo Lopes Rodrigues, Marcelo Safraid, Adrianis Galdino da Silva, 258 

Silvana Mayer Moro, Ângela Maria de Jesus Ziothouski, João Maria Cordeiro, Alexandro Moreira, 259 

Maria Aparecida Antunes de Souza, Isabela Martins Nadal, Elizangela Adilia de Oliveira, Gilberto 260 

Brunoski.  Após votação dos delegados presentes, foram eleitos para a Regional: delegados 261 

governamentais titulares Ana Cristina Duda, Liziane Batista Pinto, Karyn Rachel Mami Voigt Collesel, 262 

Leni Aparecida Viana da Rocha, Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Dilceneia Fátima Kuss, José Olívio Gava 263 

Junior, Tiago Marques do Carmo como suplentes Jeferson Villalba e Vera Lúcia dos Santos Pereira; 264 

profissionais da área Regina Rosa Pedroso Rosa, Adrianis Galdino da Silva e Isabela Martins Nadal e 265 

como suplente Érica Francine Pilarski Clarindo; usuários Patricki Fernando Osga, Maria Aparecida 266 

Antunes de Souza como suplentes Elisangela Adilia de Oliveira e Gilberto Brunoski; entidade e serviço 267 

Jerri Adriano Comasseto Machado (Débora Lee), Marcelo Safraid e Silvana Mayer Moro e suplente 268 

Ronilda Aparecida Souza Santos. Delegados eleitos para a Décima Conferência Estadual de 269 

Assistência Social: delegados governamentais titulares: Ana Cristina Duda, Liziane Batista Pinto, 270 

Karyn Rachel Mami Voigt Collesel, Leni Aparecida Viana da Rocha suplente Tierri Rafael Ribeiro 271 

Angeluci; profissionais da área Regina Rosa Pedroso Rosa suplente Adrianis Galdino da Silva; 272 

entidade e serviço Jerri Adriano Comasseto Machado (Débora Lee), como suplente Marcelo Safraid; 273 

usuários Patricki Fernando Osga, como suplente Maria Aparecida Antunes de Souza.  Fizeram parte 274 

da IX Conferência Municipal de Assistência Social setenta e oito delegados governamental, quarenta 275 

e um delegados representante de entidades e serviços, trinta e cinco delegados usuários e vinte e 276 

oito delegados dos trabalhadores do SUAS, participaram ainda setenta e dois observadores e 277 

convidados, totalizando duzentos e cinquenta e quatro participantes na IX Conferência Municipal de 278 

Assistência Social. O Senhor Luiz Cezar, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 279 

Ponta Grossa, deu por encerrada a conferência e nada mais havendo a relatar, eu, Vera Lúcia dos 280 

Santos Pereira, Assistente Social, funcionária pública municipal indicada pela Comissão de 281 

Organização como relatora para a IX Conferência Municipal de Assistência Social, lavrei a presente 282 

ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. 283 

Ponta Grossa 01 de agosto de 2013. 284 


