
 

     

 
 

13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ 

“Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção social”. 

 

REGIMENTO INTERNO 

 
CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO, TEMÁRIO 

 
Art. 1º A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, convocada pela Resolução CMAS nº 34, 

de 1º de julho de 2021 e pelo Decreto Municipal nº 19.265, de 19 de julho de 2021 será realizada, na modalidade 

virtual, em 24 e 25 de agosto de 2021. 

 
Art. 2º A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social constitui-se em processo pelo qual os Usuários, os 

Trabalhadores e as Entidades Socioassistenciais, juntamente com a gestão pública, conferem o estágio de 

implementação da Política de Assistência Social no município de Ponta Grossa. 

 

Art. 3º A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem por objetivos: 

I - avaliar a Política da Assistência Social no Município de Ponta Grossa; 

II - propor diretrizes para o aprimoramento do SUAS no Município de Ponta Grossa; 

III - eleger Delegados(as) para a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social. 

 

Art. 4º A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema: “Assistência Social: Direito do Povo e 

Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” e como 

subtemas:  

 
I - Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades; 

 

II - Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais; 

 

III - Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários; 

 

IV - Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência 

de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social; 

 

V – Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º A 13ª Conferência Municipal será presidida pelo Presidente do CMAS e como Presidente de Honra, a Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa – PR. 
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Parágrafo único. Na ausência do Presidente do CMAS, o Vice-Presidente assumirá a Presidência da 13ª Conferência 

Municipal. 

 

Art. 6º A 13ª Conferência Municipal contará com um momento de Abertura, Aprovação de Regimento, Palestra 

Magna, Eixos Temáticos, Panorama da Política de Assistência Social no Município de Ponta Grossa, Debates, Grupos 

de Trabalho e Plenária Final. 

 

Art. 7º A 13ª Conferência Municipal será transmitida pelo canal do CMAS, no YouTube, conforme programação 

constante no Art. 15 deste regimento. 

 

Art. 8º A etapa precedente à Conferência Municipal, com vistas ao debate sobre o tema e a participação dos 

segmentos envolvidos, ocorreu no período de 04 a 12 de agosto, sendo: 

 

I - 01 transmissão com os Trabalhadores do SUAS; 

 

II - 01 encontro, com transmissão simultânea, com os dirigentes das Entidades Socioassistenciais; 

 

III - 10 encontros presenciais com os Usuários da Política de Assistência Social nas unidades de CRAS e Entidades. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 9º A 13ª Conferência Municipal, conforme Resolução CMAS nº 36, de 2021, definiu 210 participantes e o perfil 

dos inscritos, podendo ser pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento, implementação e consolidação 

da Política de Assistência Social, conforme segue: 

 

I - 180 Delegados(as), desde que devidamente credenciados(as), com direito à voz e voto, sendo: 

a) 90 delegados governamentais, considerando: 

1) 18 delegados natos sendo os conselheiros municipais de assistência social representantes do poder público 

municipal (titulares e suplentes); 

2) 72 delegados governamentais sendo os representantes da gestão pública e dos trabalhadores em 

equipamentos públicos de assistência social. 

b) 90 (noventa) delegados não governamentais, considerando os seguintes segmentos: 

1) 18 delegados natos sendo os conselheiros municipais de assistência social representantes da sociedade 

civil (titulares e suplentes); 

2) 24 delegados representantes dos trabalhadores da assistência social; 

3) 24 delegados representantes das entidades ou organizações de assistência social; 

4) 24 delegados representantes dos usuários da política de assistência social; 

 

II - 20 Observadores(as), desde que devidamente inscritos, com direito à voz, sendo: 

a) pessoas interessadas nas questões relacionadas à Política de Assistência Social; 
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b) representantes das Universidades, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, Ministério Público, 

Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos; 

 
III - 10 Convidados(as) pela Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 10. As inscrições dos delegados e observadores ocorreram no período de 02 de agosto até o dia 18 de agosto 

de 2021, conforme link disponibilizado nas páginas oficiais do CMAS, da Fundação de Assistência Social (FASPG) e da 

Prefeitura Municipal. 

 

Art. 11. As inscrições para delegados e observadores(as) foram deferidas pela Comissão Organizadora de acordo 

com o disposto no art. 10 e no art. 12 do Regulamento da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, 

respectivamente. 

 

Art. 12. De acordo com as inscrições, e após a homologação publicada na página oficial do CMAS, a 13ª Conferência 

Municipal de Assistência Social contará com 206 participantes, sendo 59 delegados governamentais e 88 delegados 

não governamentais aptos a votar; 56 observadores e 03 convidados. 
 

 

CAPÍTULO V 

DO REGISTRO DE PRESENÇAS 

 

Art. 13. O registro de presença dos participantes da 13ª Conferência Municipal se dará através de lista assinada 

virtualmente, conforme link na descrição do vídeo, no YouTube, ou acessada pelo QRCode disponibilizado na tela. 

 

Art. 14. A lista de presença deverá ser assinada virtualmente para cada período de realização da Conferência. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 15. A 13ª Conferência Municipal contará com a seguinte programação: 

 

I - 24.08.2021 (terça-feira - das 14h às 17 horas) 

14h - abertura oficial da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social; 

14h30 - leitura e aprovação do Regimento Interno; 

15h - palestra magna; 

16h - debate com questões enviadas pelo QRCode ou pelo link na descrição do vídeo; 
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II - 25.08.2021 (quarta-feira – das 9h às 12 horas) 

9h - inscrição dos candidatos a delegado para a 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, pelo QRCode ou 

pelo link na descrição do vídeo; 

9h30 - exposição dos eixos temáticos; 

10h20 - exposição do Panorama da Política de Assistência Social no Município de Ponta Grossa; 

11h - debate com questões enviadas pelo QRCode ou pelo link na descrição do vídeo; 

 

III - 25.08.2021 (quarta-feira – das 13h30min às 17 horas) 

13h30 - trabalhos em grupo, no Aplicativo Google Meet, pelo link enviado previamente aos participantes; 

15h30 - envio das propostas e moções pelo link disponibilizado; 

15h30 - plenária final, no canal do YouTube. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA PALESTRA MAGNA, DOS EIXOS TEMÁTICOS, DO PANORAMA E DO DEBATE 

 
Art. 16. A Palestra Magna será ministrada, na modalidade on line, pelo Assistente Social, Professor Especialista 

Uilson José Gonçalves Araujo, com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com 

financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. 

 

Art. 17. Os Eixos temáticos da Conferência serão apresentados, sequencialmente, por 05 expositores convidados 

pela Comissão Organizadora com 10 (dez) minutos de apresentação por eixo. 

 

Art. 18. O panorama da Assistência Social será apresentado, na sequência dos eixos, pelo órgão gestor da Política de 

Assistência Social (FASPG) com 40 (quarenta) minutos de duração. 

 

Art. 19. Após as exposições será aberto debate com os participantes inscritos, com duração de até 1 hora. 

 

Art. 20. Os debates contarão com um mediador, indicado pela Comissão Organizadora, que ficará responsável por 

controlar o uso do tempo e organizar as perguntas enviadas pelo QRCode ou pelo link disponibilizado. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 21. Os Grupos de Trabalho serão de caráter analítico e propositivo, onde serão discutidos os eixos conforme 

artigo 5º deste Regimento Interno. 

 

Art. 22. Os grupos de Trabalho serão realizados no Aplicativo Google Meet, simultaneamente, em número de 5 

(cinco) com a participação de Delegados, Observadores e Convidados, e com acesso pelo link enviado previamente 

para cada participante conforme escolha no ato da inscrição. 

 

Art. 23. Cada grupo de trabalho contará com um Facilitador, indicado pela Comissão Organizadora, que ficará 

responsável por eleger um Relator, conduzir o debate sobre o tema, organizar os trabalhos e controlar o uso do 
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tempo. O relator deverá proceder ao registro das propostas, preencher o instrumental e enviar pelo link 

previamente disponibilizado. 

 

Art. 24. Cada grupo deverá definir, no máximo, 05 propostas que serão discutidas e deliberadas em plenária final, 

sendo: 03 para o município, 01 para o Estado e 01 para a União. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA ELEIÇÃO DOS(AS) DELEGADOS(AS) 

 

Art. 25. Poderão se candidatar a Delegado(a) para 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, os participantes 

representantes da sociedade civil, do segmento: 

 

I - representantes das entidades ou organizações de assistência social conforme dispõe o Art. 10, inciso I, alínea b, 

item 3, deste Regimento Interno. 

 

Art. 26. Os candidatos a Delegado(a) deverão se inscrever, pelo link disponibilizado, durante a Conferência 

Municipal no período matutino do dia 25 de agosto, sendo uma vaga para titular e uma vaga para suplente. 

 

Art. 27. A indicação do Delegado eleito e seu suplente deverá ser enviada ao Conselho Estadual de Assistência 

Social. 

 
Parágrafo único. Na impossibilidade do(a) Delegado(a) titular estar presente na 13ª Conferência Estadual de 

Assistência Social, o respectivo suplente será convocado para exercer a representação do município. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS MOÇÕES 

 
Art. 28. As moções deverão ser enviadas, através de link, para a Comissão Organizadora que encaminhará para 

votação da plenária. 

 

Parágrafo único. As Moções podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação. 

 

Art. 29. As Moções serão apresentadas na Plenária Final, e serão consideradas aprovadas as que obtiverem a 

maioria simples dos votos dos(as) Delegados(as). 

 

 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO DA CONFERÊNCIA 

 

Art. 30. Os participantes da Conferência Municipal deverão avaliar a organização da Conferência, em formulário 

específico disponibilizado, através de link, considerando a etapa de mobilização e preparação, a qualidade da 

transmissão, a programação e a participação, entre outros. 
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CAPÍTULO XII 

DA PLENÁRIA FINAL 

 
Art. 31. A Plenária Final é o momento de discussão e deliberação, e será constituída pelos Delegados, Observadores 

e Convidados. 

 

Parágrafo único. Terão direito ao voto, os Delegados devidamente inscritos conforme homologação pela Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 32. A Sessão Plenária terá caráter deliberativo com a finalidade de: 

 

I - analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as propostas enviadas pelos 05 grupos de trabalho 

resultando em até 10 deliberações para o município, 05 deliberações para o Estado e 05 deliberações para a União; 

 

II - eleger 01 Delegado(a) titular e 01 Delegado(a) suplente, representantes do segmento Entidades, para participar 

da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, conforme Resolução nº 007/ 2021 do CEAS/PR. 

 

Art. 33. Constarão como aprovadas as propostas que obtiverem a maioria simples dos votos dos(as) Delegados(as) 

presentes na Plenária Final. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 34. Aos participantes da Plenária será assegurado o direito de levantar questões de ordem à Mesa 

Coordenadora, via link disponibilizado, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este Regimento. 

 

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

 

Art. 35. Serão conferidos certificados aos participantes que solicitaram no ato da inscrição, e aos palestrantes e 

membros da Comissão Organizadora, posteriormente à 13ª Conferência, mediante solicitação à Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados para votação da Plenária. 

 

Art. 37. O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária da 13ª Conferência Municipal de 

Assistência Social. 

 

 

 
Ponta Grossa, 24 de agosto de 2021. 


