
ATA 008/2017

Aos  dois  dias  do  mss  de junho  de  dois  nil  e  dezessete,  nas  dependencias  do  Centro
Comunitdio,  atrav6s  da resolucao  de  c.onvocapao  003/2017,  iniciou  a X  Conferencia
Municipal  de  Assistencia  Social  do  municipio  de  Manfrin6polis -  Parana.  Conforme
Programapao previamente divulgada teremos a previsao de inicio com a abertura oficial
as 8:00 horas,  compondo a mesa de houra o  Sr Prefeito  Municipal  (representado pelo
senhor  Luiz  Joao  Geremia),  presidente  CMAS,  representante  cinara  de  vereadores,
secretino de Administracao e financas, secretario de educacao, secretaria de assistencia
social    e    a   assistente    social    e    un   representante    de    usuinos.    Passamos    aos

pronunciamentos   e   agradecimentos   das   autoridades.   Dando   sequencia,   houve   a
distribuigao  do  regimento  intemo  da  Conferencia,  sendo  este  lido  e  aprovado  pela
assembleia, em seguida passamos a palestra com a senhora Assistente Social Rosilei de
Godois, com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, tema que servira
de base para discussao dos 4 eixos que estao estruturando esta conferencia de 2017.  Na

palestra trouxe  o  dialogo  abordando  o tema da Conferencia e  trazendo  o  hist6rico  da
assistencia  para  a  atualidade  apresentando  as  garantias  que  o  SUAS  na  vivencia  do
usudrio  da  Assistencia  social.  Ap6s  a  palestra  houve  o  encaminhanento  dos  grupos
sendo  divididos  em quatro partes  pela quantidade  de participantes  de  cada eixo.  Para
orientar, em cada eixo, foi indicado un relator para condugao dos trabalhos. Nos grupos
de  trabalho  abriu-se  a  discussao  dos  temas  relacionados  a  cada  grupo,  obtendo  a

participapao dos membros participantes. Ap6s as propostas elaboradas pelos grupos foi
iniciado a plenina final.  Iniciou-se pelo grupo 01, o mesmo apresentou as propostas a
rivel Municipal, Estadul e Uniao, em cada proposta a plenina manifestava-se atrav6s
do   levantanento   de   seu   cracha   de   foma   a   aprovar   ou   reprovar   cada  proposta

apresentada  e  assim  sucessivamente  em  cada  eixo  de  trabalho:  02,  03  e  04.  Assim,
segue  descrito  as  propostas  que  foram  aprovadas  pela  X  Conferencia  Municipal  de
Assistencia Social, eixo 1  1 a proposta: Nivel Municipal: realizar busca para incentivar o

paganentodeINSScomodonadecasaparatodasasfamiliarinseridasnoCADUnico,
Nivel    Federal:     Criar    Conselho    Federal    (atraves    de    lei)    especifico    para    o
acompanhanento  e  discussao  da  previdencia  social,  enquanto  parte  da`seguridade
social.  2°  Proposta:  Nivel  Municipal:  Criar  ou  atualizar  lei  de  beneficios  eventuais,
Nivel Estadual: Garantir que o Estado do Parana cumpra com o repasse de recurso para
fomecimento    de    Beneficio    Eventual.    Nivel    Federal:    Realizar    fiscalizagao    e
acompanhamentodosBeneficiosdePrestapaoContinuada-BPC(tiltimarevisao2005);
e  dos  beneficios  previdencialos  de  auxilio  doenga  e  aposentadoria  por  invalidez.  3°
Proposta:  Nivel  Municipal:   Realizar  atraves  do  Conselho  Municipal  de  Assistencia
Social  campanhas  para  divulgar  os  beneficios  e  criterios  da  assistencia  social.  Nivel
Federal: Contratar e ampliar as equipes tecnicas do INSS para atendimento de qualidade
a  populapao  nos  municipios.  4°  Proposta:  Nivel  Municipal:  Realizar  canpanhas  de
conscientizapao quarto ao principio da equidade na perspectiva da garantia do direito.
Nivel Federal: Incluir na lei de responsabilidade fiscal definindo receita especifica para
Politica de Assistencia Social do orcanento geral da Uniao de no minimo 5%, devendo
ser regulamentada para os Estados e Municipios. Eixo 2:  1° Proposta: Nivel Municipal:



Realizar  cotidian;in.ente  apresentapao  das  atividades  da  assistencia  social  junto  aos
usualos inseridos nos servicos, ben como com a sociedade civil para que os mesmos

possan    conhecer    e    opinar.    Nivel    Estadunl:     Realizar    mensalmente    reuni6es
descentralizadas  do  CEAS,  possibilitando  que  municipios  distantes  da capital  possam

participar. Nao beneficiando  sempre os mesmos. Nivel Federal:  Ofertar maior ntimero
de  vagas  para  englobar  todos  os  representantes  envolvidos  na  assistencia  social,  em
capacitap6es  continuadas.  2°  Proposta:  Nivel  Municipal:  Realizar  audiencia  publica

para demonstrar os resultados alcan9ados com o trabalho desenvolvido, principalmente
no  aspecto  qualitativo  da prote¢ao  social  e  nao  somente  quntitativo.  Nivel  Estadual:
Divulgar  de  foma  mais  clara  como  se  da  a  partilha  de  recursos  do  Estado.  Nivel
Federal:  Ampliar  o  nunero  de  formap6es  continuadas  que  acontecem  anunlmente,
reforqudo  que  foram  realizadas  apenas  02  ate  agora.  3°  Proposta:  Nivel  Municipal:
Aprimorar  os  meios  de  divulgapao  das  apses  do  Conselho  Municipal  de  Assistencia
Social. (site da prefeitura, redes sociais e material impresso). Eixo 3:  1° Proposta: Nivel
Municipal:  Ofertar capacitap6es para os profissionais da rede com temas que tangem a
fungao protetiva da fanilia. Nivel  Estadual:  Ofertar capacitap6es para os profissionais
da Assistencia Social e Conselho Tutelar com temas que tangem a funcao protetiva da
fanilia. Nivel Federal: Ampliar a percapta do BPC para 1/2 salato minimo. 2° Proposta:
Nivel Municipal: Ampliar a articulapao intersetorial do Programa Bolsa Famllia. Nivel
Estadual:  Fiscalizar  com  mais  eficiencia  quarto  as  responsabilidades  dos  municipios
disponibilizarem equipe tecnica para execugao dos servicos na assistencia social. Nivel
Federal:  Fiscalizar  com  mais  eficiencia  quanto  as  responsabilidades  dos  munic{pios
disponibilizarem  equipe  para  o  cad  thico.   3°  Proposta:  Nivel   Municipal:   Compor
equipe  atuante  na  gestao  para  atender  as  demandas  de  protecao  especial.  Eixo  4:  1°
Proposta:NivelMunicipal:VerificareatualizaraleimunicipaldeacordocomoSUAS;
Ni'vel Estadual: Cunprir com o repasse de cofinancianento dos servigos do SUAS para
os  municipios  conforme preconiza a  legislapao.  Nivel  Federal:  Pactuar  urn percentual
minimode5%dedestinagaodosrecursospbblicosparaaPoliticadeAssistenciaSocial.
2°Proposta:NivelMunicipal:Definirpercentualde5%dasreceitasmunicipaisparaser
destinadas ao fundo de assistencia social. Nlvel Estadual: Definir percentual de 5% das
receitas  Estaduais  para  ser  destinadas  ao  fundo  de  assistencia_social.  Nivel  Federal:
Garantir  que  as  despesas  com  pessoal  nao  sejam  computadas  para  fins  dos  limites
estabelecidos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF.  Concluida  a  aprovapao  das

propostas,seguimosparaaEleigaodoDelegado(a)querepresentaraomunicipionaXII
Conferencia  Estadual  em  Curitiba  no  mss  de  outubro  de  dois  mil  e  dezessete,  no
segmento  usuato,  confome vaga disponibilizada pelo  CEAS - Conselho  Estadual  de
Assistencia Social, salientamos que 6 rna vaga para titular e suplente, que devera estar
disponivel   caso   o   titular   esteja   impedido   de   participar.   Dentre   os   presentes   por
aclamapao da plenaria presente foi indicado a Sra: Cleunice Soster como titular e conio
suplente  a  Sra  Janete  Alves  Ribeiro.  A  plenata  referendou  a  indicapao  e  elegeu  as
mesmas  como  delegadas. Nada mais  a tratar encerra-se  a presente  Ata que  segue  em
anexo a lista dos presentes.
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