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RELATÓRIO FINAL DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 

 

I – Informações Gerais: 

1  Nome do Município Ponta Grossa 

2  UF Paraná 

3  Código IBGE 4119905 

4  Porte do Município Grande 

5  Identificação da Conferência 13ª 

6  Data de início 24/08/2021 

7  Data de término 25/08/2021 

8  Total de horas de realização 10 

9  Local de realização On-line – Youtube CMAS Ponta Grossa 

10  Número total de participantes 
(lista de presença) 

172 

11  Views no YouTube 565 (média) 

 

 

II – Quantitativo de delegados: 115 

 Sociedade Civil (65)  
Governamentais 

 Usuários Trabalhadores Entidades 

Total 8 41 16 50 

 

III – Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização: 28 

Quantitati
vo 

Caracterização 

17 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

4 Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais vinculados) 

4 Sociedade civil (Entidades Socioassistenciais) 

3 Prestadores de serviço (empresas, profissionais contratados 
especificamente para esta finalidade) 
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IV – Eventos de Mobilização e Preparação que antecederam a 13ª Conferência: 

Quantitativo Tipo de Evento de Mobilização e Preparação 
Nº de 

participantes 

1 Encontro Preparatório com o segmento Entidades 40 

1 Live com o segmento de Trabalhadores 85 

10 Encontros Preparatórios com Usuários 80 

TOTAL 205 

 

V – Ato de Convocação: 

Tipo Nº/ Data 

Resolução CMAS 34, de 01 de julho de 2021. 

Decreto Municipal 19.265, de 19 de julho de 2021. 

 

VI – Programação: 

Dia 24/08 (terça-feira) – período vespertino 

13:30 – Abertura da sala na Plataforma Digital 

14:00 – Abertura Oficial 

14:30 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno  

15:00 – Palestra Magna 

16:00 – Debate 

17:00 – Encerramento 

Dia 25/08 (quarta-feira) – período matutino 

09:00 – Abertura da sala na Plataforma Digital 

09:00 – Inscrição dos candidatos a delegado na plataforma virtual 

09:30 – Apresentação dos Eixos Temáticos 

10:20 – Panorama da Política de Assistência Social no Município de Ponta Grossa 

11:00 – Debate 

11:30 – Encerramento das inscrições dos candidatos a delegados na plataforma virtual. 

12:00 – Intervalo 

Dia 25/08 (quarta-feira) – período vespertino 

13:15 – Abertura das 05 (cinco) salas na Plataforma Digital 

13:30 – Trabalhos em Grupo 

15:30 – Entrega das deliberações e moções 

15:30 – Plenária Final: eleição dos delegados e aprovação das moções e propostas 

17:00 – Encerramento 
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VII – Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho: 

EIXO 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma 

para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

Nº 
Prioridades para o 

Município 
Prioridades para o 

Estado 
Prioridades para a 

União 

1 

Proporcionar condições e 
quantitativo ideal de 

trabalhadores para a execução 
dos serviços da rede 

socioassistencial de forma 
equitativa e de qualidade aos 

usuários 

Ofertar capacitações 
continuadas e educação 

permanente para os usuários 
e trabalhadores dos serviços 

socioassistenciais 

Garantir a continuidade dos 
serviços existentes na 

política de assistência social 
e ampliar o acesso dos 
usuários aos benefícios 

sociais de prestação 
continuada por meio da 

manutenção do atendimento 
técnico presencial no INSS, 
telefone e site Meu INSS. 

2 

Aprimorar (retomar) o 
acompanhamento Familiar/ 

Grupos nas unidades de CRAS/ 
CREAS e na rede 

socioassistencial em geral na 
perspectiva de trabalhar no 

cotidiano o reconhecimento dos 
seus direitos e da política de 

assistência social. 

  

3 

Ofertar capacitações e 
educação permanente para os 
usuários e trabalhadores dos 
serviços socioassistenciais, 

através de parcerias com NEP/ 
SUAS/ PG 

  

4 

Ampliar os espaços de 
participação dos usuários da 
política de assistência social. 

(Ex: Conselhos de bairro) 

  

 

EIXO 2 - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 

compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 

socioassistenciais. 

Nº Prioridades para o Município 
Prioridades para 

o Estado 
Prioridades para a 

União 

1 
Estabelecer o percentual de 7% do 

orçamento municipal para a Assistência 
Social. 

Garantir que os 
recursos estaduais 
para a Assistência 

Social tenham 
caráter continuado. 

Revogar a Emenda 
Constitucional nº 95/2016, 

no que se refere a 
Assistência Social, que 

limita os gastos públicos 
por 20 anos. 

2 
Garantir recursos orçamentários para a 

realização de concurso público, 
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fortalecendo a FASPG com contratação de 
equipes técnicas para os serviços e para a 
gestão, em especial os departamentos de 

compras e jurídico, favorecendo a 
celeridade na utilização dos recursos 

recebidos. 

3 

Assegurar maior incentivo ao financiamento 
da Proteção Social Básica, garantindo 
também o subsídio do transporte dos 
usuários às unidades executoras dos 

serviços cofinanciados. 

  

4 
Garantir recursos orçamentários para a 

construção de equipamentos como CRAS e 
CREAS. 

  

 

EIXO 3 - Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 

participação dos usuários. 

Nº Prioridades para o Município 
Prioridades 

para o Estado 
Prioridades para a União 

1 

Formar Comitês locais com 
representantes setoriais (assistência 
social, saúde, educação, entidades 
socioassistenciais e usuários) tendo 

como referência os territórios dos 
CRAS. 

Instituir ouvidorias 
em todos os 

municípios até a 
próxima 

conferência. 

Criar mecanismos de 
comunicação (campanhas em 

TV, Rádio, Redes Sociais, 
podcast, materiais impressos) 

para ampla divulgação dos 
direitos socioassistenciais e de 
seu reconhecimento por parte 

dos usuários da política. 

2 

Incluir na educação permanente, para 
os trabalhadores do SUAS, tema 
voltado para a educação popular, 

fortalecendo assim a participação dos 
trabalhadores e dos usuários nos 

espaços de Controle Social. 

  

3 

Constituir a Casa dos Conselhos 
visando a integração, esforços e 

qualificação das atenções e garantias 
de direitos. 

  

 

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. 

Nº Prioridades para o Município 
Prioridades para o 

Estado 
Prioridades para a 

União 

1 

Realizar concurso público e 
contratação para reposição dos 

quadros dentro do SUAS para todos 
os trabalhadores, como por exemplo, 

Garantir suporte técnico do 
Estado para assessoria 

das equipes da vigilância 
socioassistencial/ gestão 

Incluir a política de 
Assistência Social na Lei 

de Responsabilidade 
Fiscal, no Art. 22, inciso 

IV. 
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advogados, psicólogos e outros para 
composição do quadro efetivo. 

do trabalho no âmbito dos 
Municípios. 

2 
Constituir mesa de negociação para 
os trabalhadores do SUAS conforme 
prevê a gestão de trabalho do SUAS. 

  

3 

Efetivar a Lei Municipal nº 13.009/ 
2017, Art. 18, parágrafo primeiro, que 
garante o uso do cartão para o auxílio 

eventual de alimentação com 
ampliação do valor e da validade do 

crédito. 

  

 

EIXO 5 - Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. 

Nº Prioridades para o Município 
Prioridades para 

o Estado 
Prioridades para a 

União 

1 

Implantar o serviço de calamidade 
pública em abrangência municipal 

conforme previsto na Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais e com 

equipe de referência conforme NOB/RH, 
e com previsão orçamentária no PPA, 

LDO e LOA. 

Garantir e 
implementar 

cofinanciamento para 
o serviço de proteção 

em situações de 
calamidades públicas 

e de emergência. 

Garantir o 
cofinanciamento para 
ações pós calamidade 
pública e emergências. 

2 

Criar Comissão intersetorial de proteção 
em situações de calamidades públicas e 

emergências, composta por 
representantes da rede, como: Defesa 

Civil, órgãos e serviços públicos 
municipais, estaduais e federal, bem 

como organizações não governamentais 
e redes de apoio. 

  

3 

Revisar plano de contingências através 
de consulta pública com possibilidade de 
atualizações periódicas e elaboração de 
plano de ações preventivas voltadas a 
situações de calamidades públicas e 

emergências. 

  

 

VIII – Registro das Deliberações da Plenária Final: 

Município 

Deliberações Eixo 

1 Proporcionar condições e quantitativo ideal de trabalhadores para a execução dos 
serviços da rede socioassistencial de forma equitativa e de qualidade aos usuários. 

1 

2 Aprimorar (retomar) o acompanhamento Familiar/ Grupos nas unidades de CRAS/ 
CREAS e na rede socioassistencial em geral na perspectiva de trabalhar no cotidiano o 
reconhecimento dos seus direitos e da política de assistência social. 

1 

3 Estabelecer o percentual de 7% do orçamento municipal para a Assistência Social. 2 
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4 Garantir recursos orçamentários para a realização de concurso público, fortalecendo a 
FASPG com contratação de equipes técnicas para os serviços e para a gestão, em 
especial os departamentos de compras e jurídico, favorecendo a celeridade na utilização 
dos recursos recebidos. 

2 

5 Assegurar maior incentivo ao financiamento da Proteção Social Básica, garantindo 
também o subsídio do transporte dos usuários às unidades executoras dos serviços 
cofinanciados. 

2 

6 Garantir recursos orçamentários para a construção de equipamentos como CRAS e 
CREAS. 

2 

7 Formar Comitês locais com representantes setoriais (assistência social, saúde, 
educação, entidades socioassistenciais e usuários) tendo como referência os territórios 
dos CRAS. 

3 

8 Realizar concurso público e contratação para reposição dos quadros dentro do SUAS 
para todos os trabalhadores, como por exemplo, advogados, psicólogos e outros para 
composição do quadro efetivo. 

4 

9 Constituir mesa de negociação para os trabalhadores do SUAS conforme prevê a gestão 
de trabalho do SUAS. 

4 

1
0 

Implantar o serviço de calamidade pública em abrangência municipal conforme previsto 
na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e com equipe de referência 
conforme NOB/RH, e com previsão orçamentária no PPA, LDO e LOA. 

5 

 

Estado 

Deliberações Eixo 

1 Ofertar capacitações continuadas e educação permanente para os usuários e 
trabalhadores dos serviços socioassistenciais. 

1 

2 Garantir que os recursos estaduais para a Assistência Social tenham caráter continuado. 2 

3 Instituir ouvidorias em todos os municípios até a próxima conferência. 3 

4 Garantir suporte técnico do Estado para assessoria das equipes da vigilância 
socioassistencial / gestão do trabalho no âmbito dos Municípios. 

4 

5 Garantir e implementar cofinanciamento para o serviço de proteção em situações de 
calamidades públicas e de emergência. 

5 

 

União 

Deliberações Eixo 

1 Garantir a continuidade dos serviços existentes na política de assistência social e ampliar 
o acesso dos usuários aos benefícios sociais de prestação continuada por meio da 
manutenção do atendimento técnico presencial no INSS, telefone e site Meu INSS. 

1 

2 Revogar a Emenda Constitucional nº 95/2016, no que se refere a Assistência Social, que 
limita os gastos públicos por 20 anos. 

2 

3 Criar mecanismos de comunicação (campanhas em TV, Rádio, Redes Sociais, podcast, 
materiais impressos) para ampla divulgação dos direitos socioassistenciais e de seu 
reconhecimento por parte dos usuários da política. 

3 

4 Incluir a política de Assistência Social na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Art. 22, inciso 
IV. 

4 
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5 Garantir o cofinanciamento para ações pós calamidade pública e emergências. 5 

 

IX – Registro da escolha dos Delegados para a Conferência Estadual 

 Em plenária, a votação ocorreu de forma on-line, obtendo o seguinte resultado: 

Titular: Érica Francine Pilarski Clarindo e Suplente: Marcelo Oliveira Bleme 

Nome do candidato a delegado Entidade Votos Resultado 

Érica Francine Pilarski Clarindo Cáritas Diocesana de P. Grossa 29 Titular 

João da Costa Holanda Casa do Menor Irmãos Cavanis 5 ----- 

Marcelo Oliveira Bleme Casa do Menor Irmãos Cavanis 17 Suplente 

 

X – Avaliação: 

1. Avaliação pelos participantes 

a) Organização da Conferência: 

 Ótimo Muito Bom Regular Ruim Péssimo 

Mobilização 19 31 5 - - 

Transmissão 18 28 9 - - 

Acessibilidade 26 20 9 - - 

Programação 30 22 3 - - 

Participação 31 18 6 - - 

 

b) Conhecimentos agregados a partir da participação na Conferência Municipal: 
(considerar que 5 representa grau máximo de conhecimentos agregados e 0 indica 
que não agregou conhecimentos): 

Ampliação de conhecimentos sobre 5 4 3 2 1 0 

O tema da Conferência 33 19 4 - - - 

O II Plano Decenal da Assistência Social 23 20 10 2 - - 

 

2. Avaliação pelos conselheiros 

a) Tema e Eixos da Conferência: 

 Ótimo Muito 
bom 

Regular Ruim Péssimo 

Tema da Conferência: “Assistência 
Social: Direito do Povo e Dever do 

Estado, com financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e garantir 

proteção social”. 

9 1 - - - 
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Eixo 1: Relevância e Clareza 9 1 - - - 

Eixo 2: Relevância e Clareza 9 1 - - - 

Eixo 3: Relevância e Clareza 9 1 - - - 

Eixo 4: Relevância e Clareza 9 1 - - - 

Eixo 5: Relevância e Clareza 9 1 - - - 

 

b) Trabalhos em Grupo: 

 Ótimo Muito bom Regular Ruim  Péssimo 

Eixo 1 7 3 - - - 

Eixo 2 6 4 - - - 

Eixo 3 7 3 - - - 

Eixo 4 7 3 - - - 

Eixo 5 6 4 - - - 

 

c) Avaliação Final: 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos Demais 
considerações 

* Realização com esmero; 
* Ótima organização; 
* Esclarecedora; 
* Pontualidade em toda a programação; 
* Clareza e Objetividade; 
* Utilização dos meios de comunicação de 
maneira acessível; 
* Apoio constante da equipe organizadora; 
* Transmissão com intérprete de libras; 
* Boa participação, tanto qualitativa quanto 
quantitativa; 
* Disponibilização de sala presencial com 
almoço, lanche e protocolos de segurança; 
* Ótima exposição do tema e dos eixos 
temáticos; 
* Boa escolha do ministrante da palestra 
magna; 
* Realização no formato on-line proporciona 
melhor aproveitamento do tempo para 
discussão dos trabalhos em grupo e demais 
momentos; 
* Economia de recursos; 
* Proposta on-line, apesar de não ter a 
interatividade presencial, cumprida com 
sucesso; 
* Sendo a proposta on-line, a organização de 
deu com primor; 
* Facilidade de assistir de qualquer lugar; 

* Não houve momento de 
discussão das propostas 
deliberadas pelos grupos 
temáticos; 
* Não discussão, na plenária 
final, das propostas enviadas 
pelos grupos temáticos; 
* Baixa adesão dos usuários e 
representantes de entidades; 
* Dificuldade de acesso dos 
participantes nos grupos de 
trabalho; 
* Utilização de aplicativo 
gratuito com limitação de 
tempo nos grupos;  
* Realização remota acaba 
privando a discussão realizada 
no coletivo; 
* leves falhas no sistema de 
som; 
* pouca visualização das 
pessoas durante a 
conferência; 
* dificuldade de participação 
por pessoas sem acesso à 
internet; 
* falta de participação popular; 

* Parabéns para todos 
os envolvidos na 
conferência; 
* Considerando os 
aspectos negativos, 
em caso de continuar 
nesse formato, 
necessário analisar 
uma forma de discutir 
as propostas 
deliberadas pelos 
grupos; 
* Considerar a 
possibilidade de que a 
próxima conferência 
seja transmitida, 
mesmo que ocorra de 
forma presencial, para 
que mais pessoas 
e/ou pessoas de 
outros municípios 
possam participar; 
* repassar os 
resultados/ resoluções 
para os participantes 
e também para a rede 
de atendimento. 



 

     

 
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”. 

9/ 9 
 

* Importantes deliberações em todos os 
eixos e nos três níveis de governo; 
* Assuntos bem pertinentes; 
* Boa participação das equipes técnicas. 

* equipamento de acesso sem 
microfone inviabilizando a 
interação no grupo de 
trabalho. 
 

 

 

 

XI – Responsáveis pelo Registro: 
 

Responsáveis pelo preenchimento 

Nome Setor Órgão 

Lucília do Rocio Lopes Andrade Comissão Organizadora CMAS 

Tatiana Paula Haddad Órgão Gestor do SUAS  FASPG 

 

 

 

Ponta Grossa, 01 de setembro de 2021. 

 

 

Armando Madalosso Vieira 

Presidente do CMAS Ponta Grossa 
 


