
                                                         
                        11ª  CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ 
GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS 

 

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 11 

6 Data de Início 18/07/2017 

7 Data de término 19/07/2017 

8 Total de horas de realização 12 

9 Local de realização 
 

Clube Ponta Lagoa – Praça Marechal 
Floriano Peixoto, nº 116, Centro.  

10 Número total de participantes 230 pessoas 

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

 Sociedade Civil 
Governamentais 

Usuários Trabalhadores Entidades 

Total 47 25 23 90 

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

  
Quantitativo 

 
Caracterização  

14 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

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

03 Prestadores de serviço (empresas, profissionais contratados especificamente 
para esta finalidade) 

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

 
IV – Eventos de Mobilização e Preparação que antecederam a Conferência Municipal de 
Assistência Social 
 

Quantitativo Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação 

11 
01 

Pré Conferências distribuídas por território, nos CRAS e CREAS 
Pré Conferência com os trabalhadores 

 
V - Quantidade de pessoas que participaram dos Eventos de Mobilização e Preparação que 
antecederam a Conferência Municipal de Assistência Social. 

 



 
 
 

Tipo de Eventos de Mobilização e Preparação Total de 
Participantes 

11 Pré Conferências distribuídas por território, nos CRAS e CREAS 
01 Pré Conferência com os trabalhadores 

380 

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

 
Resolução/CMAS Nº01/2017 de 02/02/2017  e Decreto Municipal Nº 12.747 de 21/03/2017 

 
VII - Programação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

Dia 18/07  
 13:00 horas - Credenciamento  
 14:00 horas - Abertura  
 14:30 horas - Leitura do Regimento Interno  
 15:00 horas - Palestra Magna  
 16:00 horas - Debate  
 17:00 horas – Café e Encerramento  
Dia 19/07  
 08:30 horas – Café de Boas Vindas  
 09:00 horas – Apresentação do Perfil Socio-assistencial do Município de Ponta Grossa  
 10:00 horas – Trabalhos em Grupo  
 12:00 horas – Intervalo  
 13:30 horas – Eleição de Delegados para a Conferência Estadual  
 14:00 horas – Apresentação dos Trabalhos em Grupo  
 15:00 horas – Plenária Final  
 18:00 horas - Encerramento  

 
VIII - Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na Conferência Municipal de 
Assistência Social:  
EIXO 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para 
a gestão dos direitos socioassistenciais. 

  
PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES 
PARA A UNIÃO 

1  Desburocratizar o processo municipal de 
aplicação dos recursos financeiros da 
Assistência Social oriundos das 
diferentes fontes (União e Estado). 

Implantar e implementar 
serviços para o público 
prioritário com foco na 
intersetorialidade e 
divulgação destes e 
outros serviços ofertados 
pela rede 
socioassistencial. 

Aprimoramento dos 
instrumentais para 
relatórios e registros 
(sistema unificado). 

2  Regulamentar o transporte gratuito para 
os usuários da PNAS, garantindo o 
acesso aos serviços socioassistenciais.  

Qualificar  os 
trabalhadores do SUAS, 
com foco na equidade do 
acesso a oferta de 
serviços no atendimento 
à segmentos 
estigmatizados  

 

3  Garantir a não-interrupção dos serviços 
do Banco de Alimentos e da Unidade de 
Produção de Alimentos, de acordo com o 
funcionamento das entidades.   

  



4  Implantar e implementar serviços para o 
público prioritário com foco na 
intersetorialidade e divulgação destes e 
outros serviços ofertados pela rede 
socioassistencial.  

  

5    

 
EIXO 2: Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS 

  
PRIORIDADES PARA O 

MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES PARA A 

UNIÃO 

1 Garantir, através da rede 
sócio assistencial e 
parceiros, capacitação para 
a população, informando os 
acessos de fiscalização e a 
importância do controle 
social 

Criar ouvidoria e disque 
denúncia para atender as 
demandas da Assistência 
Social, também garantindo a 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência (visual e 
auditivo). 

Criar ouvidoria e disque 
denúncia para atender as 
demandas da Assistência 
Social, também garantindo 
a acessibilidade para 
pessoas com deficiência 
(visual e auditivo).  

2 Elaborar, implantar e 
publicizar protocolos de 
atendimento para a rede 
socioassistencial.  

 Elaborar, implantar e 
publicizar protocolos de 
atendimento para a rede 
socioassistencial.  

3  Promover discussões entre 
os Conselhos para definir 
serviços que são da 
Assistência, Saúde ou 
Educação 

 Promover discussões 
entre os Conselhos para 
definir serviços que são da 
Assistência, Saúde ou 
Educação. 

4 Garantir interpretes de libras 
em todos os serviços 
públicos  

 Garantir interpretes de 
libras em todos os 
serviços públicos 

5  Implementar uma equipe 
contendo assistente social, 
psicólogo e advogado, para 
assessorar as ações dos 
Conselhos Tutelares do 
município de Ponta Grossa. 

 Efetivar conselhos de 
bairros para que haja 
articulação com todos os 
conselhos municipais. 

6 Efetivar conselhos de 
bairros para que haja 
articulação com todos os 
conselhos municipais. 

  

7 Possibilitar aos usuários à 
visualização da destinação 
dos recursos com a 
caracterização da instituição 
beneficiada, utilizando as 
redes sociais com uma 
linguagem popular 

  

8 Criação de ouvidoria e 
disque denúncia para 
atender as demandas da 
Assistência Social, também 
garantindo a acessibilidade 
para pessoas com 
deficiência (visual e auditivo)  

  

9  Estimular a participação dos 
usuários, traduzindo os 

  



dados contábeis em 
informações acessíveis de 
fácil linguagem e 
interpretação  

 
 
EIXO 3: Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 
e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais. 

  
PRIORIDADES PARA O 

MUNICÍPIO 

 
PRIORIDADES PARA O 

ESTADO 

 
PRIORIDADES PARA A 

UNIÃO 

1 Criação de Centro-Dia para 
a pessoa idosa com equipe 
intersetorial, respeitando a 
NOB-RH/SUAS, 
intensificando a manutenção 
do convívio familiar 
respeitando o princípio de 
equidade e os diferentes 
graus de dependência.  

Criação de Centro-Dia para a 
pessoa idosa com equipe 
intersetorial, respeitando a 
NOB-RH/SUAS, intensificando a 
manutenção do convívio familiar 
respeitando o princípio de 
equidade e os diferentes graus 
de dependência.  

Criação de Centro-Dia 
para a pessoa idosa com 
equipe intersetorial, 
respeitando a NOB-
RH/SUAS, intensificando 
a manutenção do convívio 
familiar respeitando o 
princípio de equidade e os 
diferentes graus de 
dependência. 

2 Atendimento universal, 
respeitando o princípio da 
equidade nas residências 
inclusivas.  

Atendimento universal, 
respeitando o princípio da 
equidade nas residências 
inclusivas.  

 

3 Intensificar a sensibilização 
dos profissionais, 
respeitando o principio da 
equidade, principalmente 
para as identidades 
estigmatizadas, através da 
capacitação permanente de 
todos os trabalhadores do 
SUAS. -  

Intensificar a sensibilização dos 
profissionais, respeitando o 
principio da equidade, 
principalmente para as 
identidades estigmatizadas, 
através da capacitação 
permanente de todos os 
trabalhadores do SUAS. - 

Intensificar a 
sensibilização dos 
profissionais, respeitando 
o principio da equidade, 
principalmente para as 
identidades 
estigmatizadas, através da 
capacitação permanente 
de todos os trabalhadores 
do SUAS. 

4 Implantação de comissão de 
acolhimento institucional 
constituída de equipe 
intersetorial e sistema de 
justiça, para realização de 
estudo diagnóstico e estudo 
pós-acolhimento, visando 
evitar acolhimento 
desnecessário e o 
fortalecimento do convívio 
familiar e comunitário. 

Implantação de comissão de 
acolhimento institucional 
constituída de equipe 
intersetorial e sistema de 
justiça, para realização de 
estudo diagnóstico e estudo 
pós-acolhimento, visando evitar 
acolhimento desnecessário e o 
fortalecimento do convívio 
familiar e comunitário. 

Elevação do Programa 
Bolsa Família de política 
de governo para política 
de Estado. 

5 Garantir a manutenção dos 
programas de transferência 
de renda - Programa Bolsa 
Família e BPC, mantendo a 
provisão dos valores, os 
critérios de inserção e de 
elegibilidade. 

 Garantir a manutenção do 
BPC  mantendo a 
provisão dos valores, os 
critérios de inserção e de 
elegibilidade, como se 
encontra na atualidade. 

 
 
 
 



 
 
 
EIXO 4: A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

  
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 10% anual. 

 Ampliar o co-
financiamento da União 
para todos os 
equipamentos públicos 
(CRAS e CREAS) e 
garantir maior número de 
equipamentos e equipe 
técnica mínima. 

2  Regulamentar a Lei 
Municipal do SUAS.  

Regulamentar a Lei Estadual do 
SUAS. 

Regulamentar a Lei do 
SUAS. 

3 Reestruturar a gestão 
financeira do SUAS e 
capacitação da equipe para 
utilização eficiente de 100% 
dos recursos disponíveis.  

  

4 Publicizar os dados 
orçamentários da política de 
Assistência Social municipal 
por diversos meios: (site, 
redes sociais, tv, jornais, 
radio, equipamentos 
públicos, entre outros) para 
garantir amplo acesso a 
população.  

  

5 Disponibilizar equipe de 
apoio e recursos financeiros 
para viabilizar o 
reordenamento do serviço 
de acolhimento institucional.  

  

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

Deliberações para o Município – Totalizando até 10 Deliberações, considerando os 4 
Eixos 

1  Desburocratizar o processo municipal de aplicação dos recursos financeiros da 
Assistência Social oriundos das diferentes fontes (União e Estado). 

Eixo 1 

2  Regulamentar o transporte gratuito para os usuários da PNAS, garantindo o 
acesso aos serviços socioassistenciais.  

Eixo 1 

3  Garantir, através da rede sócio assistencial e parceiros, capacitação para a 
população, informando os acessos de fiscalização e a importância do controle 
social. 

Eixo 2 

4 Elaborar, implantar e publicizar protocolos de atendimento para a rede 
socioassistencial.  

Eixo 2 

5  Promover discussões entre os Conselhos para definir serviços que são da 
Assistência, Saúde ou Educação. 

Eixo 2 

6 Criar  Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a Eixo 3 



NOB-RH/SUAS, intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o 
princípio de equidade e os diferentes graus de dependência.  

7 Implantar  atendimento universal, respeitando o princípio da equidade nas 
residências inclusivas.  

Eixo 3 

8 Ampliar a destinação orçamentária da política de assistência social no município 
para 10% anual.  

Eixo 4 

9 Regulamentar a Lei Municipal do SUAS.  Eixo 4 

10 Reestruturar a gestão financeira do SUAS e capacitação da equipe para 
utilização eficiente de 100% dos recursos disponíveis.  

Eixo 4 

 
 

Deliberações do Município para o Estado, considerando os 4 Eixos da Conferência –  
Total de deliberações deve considerar quantitativo máximo indicado para municípios de 
cada estado 

 DELIBERAÇÕES Eixo 

1 Implantar e implementar serviços para o público prioritário com foco na 
intersetorialidade e divulgação destes e outros serviços ofertados pela rede 
socioassistencial. 

Eixo 1 

2 Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da Assistência 
Social, também garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência (visual 
e auditivo). 

Eixo 2 

3 Criar Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a 
NOB-RH/SUAS, intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o 
princípio de equidade e os diferentes graus de dependência. 

Eixo 3 

4 Regulamentar a Lei Estadual do SUAS. Eixo 4 

 
 

Deliberações do Município para a União, considerando os 4 Eixos da Conferência –  Até 4 
deliberações 

DELIBERAÇÕES Eixo 

1 Aprimorar os instrumentais para relatórios e registros (sistema unificado). Eixo 1 

2 Criar ouvidoria e disque denúncia para atender as demandas da Assistência 
Social, também garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência 
(visual e auditivo). 

Eixo 2 

3 Criar Centro-Dia para a pessoa idosa com equipe intersetorial, respeitando a 
NOB-RH/SUAS, intensificando a manutenção do convívio familiar respeitando o 
princípio de equidade e os diferentes graus de dependência. 

Eixo 3 

4 Ampliar o co-financiamento da União para todos os equipamentos públicos 
(CRAS e CREAS) e garantir maior número de equipamentos e equipe técnica 
mínima. 

Eixo 4 

 
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 150 

Total de fichas de avaliação preenchidas pelos conselheiros 15 

 
 
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. 

 

 Óti
mo 

Muito 
Bom 

Regular Ruim Péssimo 

Mobilização e Preparação 20 80 50   

Local e infraestrutura- (alimentação, 
transporte e hospedagem) 

70 60 20   

Acessibilidade 40 80 20 10  

Programação 60 90    

Participação  20 110 20   

 

) Conhecimentos agregados a partir da participação na Conferência Municipal de 
Assistência Social: Registro do consolidado das avaliações preenchidas pelos 
participantes, referente à percepção dos participantes sobre os conhecimentos agregados 
a partir da participação na Conferência Municipal no que diz respeito: ao Tema da 
Conferência e ao II Plano Decenal da Assistência Social.  
 

 5 4 3 2 1 0 

Ampliação de 
conhecimentos sobre o 
Tema da Conferência 

 
30 50 60 10 

 

Ampliação de 
conhecimentos sobre o II 
Plano Decenal da 
Assistência Social 

 

10 20 90 30 

 

 
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: Garantia de 
Direitos no Fortalecimento do SUAS 

10 03 01 
  

Eixo 1: Relevância e Clareza 07 06 01   

Eixo 2:  Relevância e Clareza 06 07 01   

Eixo 3: Relevância e Clareza 06 07 01   

Eixo 4: Relevância e Clareza 07 06 01   

 

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 05 07 02   

Trabalho em Grupo – Eixo 2 05 07 02   



Trabalho em Grupo – Eixo 3 05 07 02   

Trabalho em Grupo – Eixo 4 05 07 02   

 
 

) Avaliação Final pelos Conselheiros Municipais de Assistência Social:  
 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos Demais 
considerações 

- Palestra muito interessante, 
acessível aos usuários e contributiva; 
- Espaço de discussão e avaliação 
muito contributivo; 
- Organização do evento; 
- Grande participação e 
representação dos usuários; 
- Profícua discussão dentro dos eixos; 
- Local  agradável; 
- Boa mobilização para realização das 
pré-conferências; 
- Local de fácil acesso e com 
acessibilidade; 
- Temática relevante. 
 
  
 
 

- condução da plenária final 
deficitária; 
- local com difícil  
estacionamento; 
- pouca manifestação dos 
usuários durante as 
plenárias; 
-  pouco tempo para palestra 
magna; 
-termos inadequados 
utilizados  pelo palestrante; 
- dispersão dos participantes; 
-  pouca representação das 
entidades socioassistenciais 
prestadoras de serviços; 
-  grupos de trabalho muito 
grande, o que dificultou as 
discussões; 
- baixa participação das 
secretarias municipais. 

- evento organizado e 
produtivo; 
- trazer novas 
temáticas com 
contribuição para a 
Política de Assistência 
Social; 
- na plenária final não 
houve espaço para 
manifestações 
contrárias as 
propostas; 
- evento realizado de 
forma criteriosa; 
- realização de mãos 
eventos como este 
para os usuários e 
entidades 
socioassistenciais. 

 

) Data: 27 /07/2017        
 

Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro:  
Assistente Social Carla Bührer Salles Rosa 
 

 

) Assinatura do CMAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
     
     José Geraldo Berger                                                           Adrianis Galdino da Silva Jr. 
     Presidente do CMAS                                                           Coordenador da Comissão 
                                                                                    Organizadora da 11 Conferência Municipal 

                                                                                     de Assistência Social 

 




