
Ata 09/2021 do CMAS 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um reuniram se de 

forma presencial, no Centro de Eventos do município de Salgado Filho, para a 

XIII Conferência de Assistência Social, com início as sete horas e trinta 

minutos, usuários do SUAS, sociedade civil, alunos de colégio estadual, e 

munícipes. Para dar início realizou se uma apresentação cultural pelos 

munícipes contribuintes da política dos SUAS. Para dar sequência a senhora 

Tainara Dalle Laste fez a leitura do regimento interno, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Para dar sequência a palestrante Gabriela Daniel de Campos 

realizou uma palestra com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever 

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

garantir proteção social. Gabriela se apresentou e disse que é estagiária do 

Sejuf,  de Pato Branco, e discente do curso de Serviço Social. Gabriela disse 

que a conferencia é um processo de conferir se o poder publico está cumprindo 

com os objetivos legais e de direito social na execução das políticas públicas. 

Gabriela disse que a seguridade social é uma política contributiva, e a 

assistência social é uma política não contributiva, ou seja, a quem dela 

precisar. Gabriela fez um breve histórico sobre a Assistência Social e disse que 

assistência social é reconhecida como política publica garantidora de direitos. 

Explica que para que a política de assistência social se concretize, precisa se 

de diversos setores e para isso faz se necessário de financiamento público 

para que haja estruturação a partir de serviços e benefícios, rompendo com a 

lógica da caridade. Em sequência Gabriela explica o eixo um, dos eixos de 

trabalho da conferência, com o tema, a proteção social não contributiva e o 

princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Disse que devemos 

garantir a segurança da renda como uma estratégia de enfrentamento a 

pobreza. Explicou o que é a proteção social na política de assistência social, 

entende se por proteção social as formas institucionalizadas que as sociedades 

constituem para proteger parte ou o conjunto dos seus membros. Em seguida 

Gabriela explicou o eixo dois, com o tema financiamento e orçamento como 

instrumento para uma gestão de compromisso e corresponsabilidade dos entes 

federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Disse que 



basicamente é garantir dinheiro em todo processo de planejamento da politica 

pública e que deve se aprimorar as normativas no que se refere a uma nova 

forma de cofinanciar serviços do SUAS. Em seguida Gabriela explicou o eixo 

três, com o tema controle social, o lugar da sociedade civil no sistema único de 

assistência social e importância da participação dos usuários. Explicou que faz 

se necessário garantir a transferência de renda para os usuários, ampliar as 

capacitações dos conselhos para o fortalecimento do controle social, pois são 

muitos importantes, por isso deve se oferecer capacitações para que eles 

saibam o que fazer, quando fazer e porque fazer diante de cada situação.  

Disse que o controle social é o controle que a sociedade civil tem sobre as 

políticas sociais, e que possui duas instancias, sendo os conselhos e as 

conferencias. Explica que o conselho é um órgão permanente, e tem o papel 

mediador na relação da sociedade e estado, e tem como função principal de 

fiscalização, aprovação de planos, orçamentos e cadastro de entidades. Para 

dar sequencia Gabriela explicou o eixo quatro, com o tema gestão e acessos 

as seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção 

social, onde explicou que entre os benefícios, serviços, programas e os 

projetos de assistência social, existem os benefícios eventuais, BPC, 

programas de assistência social e projetos de enfrentamento da pobreza. 

Gabriela explicou que os benefícios eventuais são as provisões suplementares 

e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são 

prestados aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, 

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Explicou que 

o BPC é o benefício de prestação continuada e é a garantia de um salário 

mínimo mensal a pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover com a própria 

existência. Gabriela ainda diz que deve se instituir parâmetros para relação do 

SUAS com o Sistema de Justiça, para criação de protocolos e fluxos com 

definição de competências, e deve se implantar a vigilância socioassistencial, e 

fortalecer a intersetorialidade como estratégia de gestão, visando a garantia de 

direito, garantir a inclusão dos beneficiários do BPC no CADÚNICO e fortalecer 

as estratégias de integração entre acesso e benefícios serviços e direitos para 

apoio a segmentos que demandem cuidados. Para dar sequencia Gabriela 



falou sobre o quinto eixo, com o tema atuação do SUAS em situações de 

calamidade pública e emergências. Explicou que as situações de emergência 

têm como característica a necessidade de uma certa rapidez na resposta da 

assistência social. Para finalizar Gabriela deixou uma mensagem, para os 

usuários disse que eles devem exigir o cumprimento dos seus direitos 

socioassistenciais, conhecer eles e se posicionarem exigindo a execução de 

uma política pública, enquanto direito e dever do Estado. Para os gestores 

públicos, que devem ser administradores públicos com conteúdo técnico e 

político, sua atuação é na radicalização das estruturas democráticas do Estado. 

Gabriela finalizou sua palestra agradecendo o convite e a presença de todos. 

Em seguida a Senhora Izete, Secretaria de Assistência Social, fez a entrega de 

uma flor para a palestrante Gabriela e uma flor para a representante do Sejuf 

de Francisco Beltrão. Em seguida passou se a palavra para a Senhora Elaine 

para dar uma pequena explicação sobre os Postos Avançados da Agência do 

Trabalhador que será implantado no município no decorrer dos dias. Elaine 

disse que estará indo a Curitiba na data de dezessete de agosto de dois mil e 

vinte um para realizar o curso. Em seguida a Senhora Tainara explicou sobre a 

divisão dos eixos, e deu sequência da divisão deles, encaminhando os grupos 

de trabalho. Após foi encaminhado os participantes para o almoço no Bosque 

Municipal. Após o almoço para dar sequência nos trabalhos, foi iniciado as 

trezes horas, onde a Senhora Tainara começou com a junção dos membros de 

cada eixo, e repassou as informações de como proceder em cada momento, 

sendo dado uma hora para os grupos realizarem as propostas. Após a senhora 

Tainara chamou os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para 

tirarem uma foto. Em seguida chamou o relator do eixo um para realizar a 

apresentação das propostas do grupo. Após a leitura das propostas elas foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida a senhora Tainara juntamente com a 

senhora Ivete, realizaram a leitura das propostas do eixo dois, e foram 

aprovadas por unanimidade. Para dar continuidade senhora Tainara chamou o 

senhor Claudimir e a senhora Izete para realizar a apresentação das propostas 

do eixo três. As propostas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida a 

senhora Tainara chamou a senhora Luana para apresentar as propostas do 

eixo quatro. As propostas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida a 

senhora Tainara chamou a senhora Noeli e a senhora Elaine para apresentar 



as propostas do eixo cinco. As propostas foram aprovadas por unanimidade. 

Para dar sequência, a senhora Tainara convidou os membros governamentais 

para realizarem a eleição de um delegado para representar o município na 

Conferencia Estadual de Assistência Social, sendo eleita a Senhora Maria 

Edileuza como titular e a senhora Tainara como suplente. Em seguida a 

senhora Tainara convidou a senhora Izete para fazer as considerações finais 

da conferência. Em seguida a senhora Tainara deu se encerrada a XII 

conferencia municipal de assistência social. Segue em anexo a esta ata a lista 

de presença.  
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