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MENSAGENS
Comas
A Política de Assistência Social tem por função a proteção social e organiza-se como um
sistema público, descentralizado e participativo, que é denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e como forma de garantir e legitimar a participação democrática e
popular acontecem a cada dois anos as Conferências de Assistência Social.
Este ano estaremos em nossa 11ª Conferência de Assistência Social com o tema “Garantia
de Direitos no fortalecimento do SUAS” e com objetivo de conferir os avanços propostos
nas conferências anteriores, avaliar a situação da Assistência Social, ampliar os debates e
pensar propostas para aperfeiçoar o Sistema Único da Assistência Social - SUAS. É de suma
importância a participação popular nesse importante momento, para que juntos possamos
construir as novas diretrizes da Assistência Social.
Com certeza, este é um espaço importante para reflexão e debate para não perdermos importantes direitos já conquistados.
Quer tenhamos todos um excelente trabalho!
Susana Rosa da Silva
Presidente do COMAS
SMADS
De dois em dois anos, acontecem as Conferências de Assistência Social em Suzano e em
todo o país, que são espaços criados para que a sociedade civil e o poder público avaliem as
ofertas da assistência social em sua região e no município.
Neste ano, mais precisamente nos dias 27 e 28/07, Suzano realizará a sua 11ª Conferência
Municipal de Assistência Social. Sei que já avançamos bastante. Suzano é um dos municípios
do Alto Tietê que mais se esforçam no que se refere à efetivação da Política de Assistência
Social como direito da população e dever do Poder Público.
Somos um município de Grande Porte, possuímos 4 CRAS (com vistas a inaugurar mais 1
na Praça de Esportes e Cultura – PEC do Jardim Gardênia, depois de mais de 10 anos sem
ampliar os Cras em Suzano) e 1 CREAS, que juntos atendem um volume cada vez maior de
cidadãs e cidadãos, ultrapassando mais de 20 mil pessoas todos os anos, em suas diferentes
atividades direcionadas a pessoas e suas famílias em situação de vulnerabilidade econômica
ou social, bem como sob risco social ou pessoal de violação de seus direitos e, sobretudo, em
situações de violação de direitos. Somos também responsáveis pela gestão e administração
do Cadastro Único, o CadÚnico, em Suzano, que reúne cadastros de mais de 27 mil famílias.
Hoje, para fazer tudo isso, nossa Secretaria conta com um staff de mais de 100 profissionais,
sua maioria composta servidores concursados. A secretaria ainda está realizando o apoio
administrativo pela Prefeitura de Suzano para os 2 Conselhos Tutelares e o Anexo do Tribunal de Justiça para o Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência.
Ofertamos diversos outros serviços, programas e benefícios de maneira direta e em parcePREFEITURA DE SUZANO
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ria com o Terceiro Setor, atuando em todas as proteções sociais, sejam eles voltados para
crianças e adolescentes, jovens, adultos, famílias, idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência ou não. Ao todo, são 20 parcerias, sendo vínculos com entidades de
assistência social, sendo eles, em junho de 2017:
1 Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva (serviço novo, implantado em dezembro e
em fase de implementação);
1 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (que atende em regime de
abrigo e casa de passagem a população de rua, em Suzano);
3 Serviços de Acolhimentos Institucional para Crianças e Adolescentes (que agora passará
por estudos sobre o reordenamento quanto à quantidade de vagas ofertadas nos atuais
serviços ou a criação de outras modalidades como família acolhedora, república para jovens
ou casa-lar, em consonância com o Plano Nacional Decenal de Assistência Social);
• 1 Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência;
• 2 Serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas;
• 6 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes;
• 5 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas;
• 1 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens e Adultos.
Além disso, estamos buscando avançar na reestruturação nas funções municipais de gestão da assistência social, seja na retaguarda para os serviços, com o monitoramento das
parcerias e a vigilância socioassistencial na perspectiva da gestão do Suas, como também
esperamos avançar na gestão do trabalho, no planejamento, na regulação e, sobretudo, no
cumprimento das deliberações das conferências e no apoio às instâncias de controle social
dos conselhos de direitos e, sobretudo, do Conselho Municipal de Assistência Social - Comas.
Mesmo com toda esta estrutura organizacional e funcional, também sei que ainda temos
muito que avançar em Suzano, em São Paulo e no Brasil. Por este motivo, conto com a
participação de toda a sociedade civil e membros do poder público, para juntos elencarmos
propostas e ações para garantirmos direitos e realizarmos o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS para a população a que ele se destina.
Claudinei Valdemar Galo
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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Apresentação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social1
O que são conferências de Assistência Social?
As conferências acontecem de dois em dois anos, de forma descentralizada e participativa.
E, como o próprio nome já diz, conferência é o ato de conferir, é um espaço criado para que
a sociedade civil e o poder público avaliem os SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
oferecidos na sua região. As conferências são convocadas pelos Conselhos de Assistência
Social, sejam elas em âmbito municipal (pelos CMAS ou COMAS), estadual (pelo CONSEAS,
em São Paulo) e Nacional (pelo CNAS).
Suzano realizará sua 11ª conferência municipal sobre a Política de Assistência Social, o mesmo número de edições de conferências no âmbito estadual, em São Paulo, e no âmbito nacional. Há alguns municípios e estados que não participaram de todas as edições anteriores
das conferências, e há também aqueles que realizaram mais edições, como a cidade de São
Paulo, que vai para o seu 12ª encontro. Em cada lugar, estão sendo escritas novas histórias
dentro da história da Assistência Social.
A I Conferência Nacional de Assistência Social foi realizada em 1995, e teve como tema geral
a “Assistência Social como um direito do cidadão e dever do Estado” e os subtemas analisados nos painéis e debates foram: “Sistema descentralizado e participativo” e “Financiamento
e relação público-privado na prestação de serviços da Assistência Social”.
A II Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 1997 e teve como tema geral
“O Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social - Construindo a Inclusão Universalizando Direitos”.
A III Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2001 e teve como tema geral
“Política de Assistência Social: Uma trajetória de Avanços e Desafios”.
A IV Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2003 e teve como tema geral
“Assistência Social como Política de Inclusão: uma Nova Agenda para a Cidadania - LOAS 10
anos”. O destaque desta conferência foi a deliberação das bases para que que passou a ser
efetivado como o Sistema Único de Assistência Social – Suas.
A V Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2005 e teve como tema “SUAS
– PLANO 10: Estratégias e Metas para Implementação da Política Nacional de Assistência
Social”, tendo como destaque a construção de um primeiro Plano Decenal para a efetivação
do Suas
A VI Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2007 e teve como tema geral
“Compromissos e Responsabilidades para Assegurar Proteção Social pelo Sistema Único da
Assistência Social (Suas) ”.
A VII Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2009 e teve como tema geral
“Participação e controle social no Suas”, destacando-se nela a importância do estímulo e da
criação de mecanismos para a participação de trabalhadores e, sobretudo, de pessoas usuárias dos serviços para efetivar o controle social nos Conselhos de Assistência Social.
A VIII Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2011 e teve como tema geral
“Os Avanços na consolidação do Sistema Único de Assistência Social – Suas, com a valo-
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rização dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos serviços, programas, projetos e
benefícios”.
A IX Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2013 e teve como tema geral
a “Gestão e o Financiamento na efetivação do Suas”.
A X Conferência Nacional de Assistência Social aconteceu em 2015, para avaliar a situação
da Assistência Social após os primeiros 10 anos do Suas e propor novas diretrizes para o seu
aperfeiçoamento para os 10 anos seguintes, tendo como tema geral “Consolidar o Suas de
vez rumo a 2026”.
Em 2017, chegamos à 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, com o tema central “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, na qual será debatido o II Plano Decenal da
Assistência Social (2016-2026), elaborado a partir das deliberações da conferência de 2015,
a conjuntura atual econômica, política e social sobre as Assistência Social, bem como debater e decidir o papel da Assistência Social nesse contexto sob riscos de redução de direitos
sociais e aumento das demandas de proteção social.
Mas, o que é o Controle Social?
É a capacidade que a sociedade organizada tem de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do Município, do Estado ou do Governo Federal. São ações que tem por objetivo monitorar, fiscalizar e
avaliar as condições em que a Política de Assistência Social está sendo desenvolvida ou que
não está sendo realizado.
E os objetivos do Controle Social?
• Tornar o governo mais público, transparente e participativo, bem como a sociedade mais
atenta e cooperativa.
• Zelar pela utilização dos recursos públicos, considerando que são recursos da sociedade
pagos direta ou indiretamente através das várias modalidades de impostos e que, portanto,
devem voltar para a sociedade em forma de serviços de interesse público.
Como se dá o Controle Social?
• Em Suzano, o controle social pode ser exercido nos conselhos (Comas, COMDICAS, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, dentre outros);
• Em práticas de Orçamento Participativo – OP, Planejamento Plurianual – PPA participativo
etc.;
• Em fóruns de articulação e defesa de direitos;
• Em Audiências Públicas;
• E claro, nas CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1
Texto elaborado originalmente em 2015 por Carlos Alberto Santiago de Araújo, convidado da Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, e atualizado e ampliado em 2017 por Joari Aparecido Soares de Carvalho.
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ORIENTAÇÕES
Programação da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

Credenciamento
O credenciamento é realizado no espaço de entrada da Conferência, com o objetivo de identificar os participantes. A ficha de credenciamento contém os dados de identificação do participante e sua representação. Nesse momento, será entregue o material de referência da
Conferência.
A participação será de acordo com uma das seguintes categorias2:
• Delegados (as): com direito a voz e voto;
• Convidados (as): com direito de voz;
• Observadores (as): sem direito a voto3;
No momento do credenciamento, os (as) participantes devem assinar a lista presença de
acordo com a respectiva categoria de participante4. No caso da categoria de delegados (as),
é preciso também especificar o segmento, considerando a relação vivida por elas na Assistência Social5. O organograma a seguir resume a definição de segmento, de acordo com o
vínculo com a Assistência Social.

No momento do credenciamento, os participantes receberão o crachá de acordo com a respectiva categoria e segmento. Serão impressos crachás com identificação específica para
distinguir delegados(as), com direito a voz e voto, para diferenciar de convidados(as) e observadores(as), que não tem direito a voto.
Participação nas plenárias

Conforme a Resolução CNAS 23/2016, que estabelece normas gerais para a realização das conferências de assistência social em
âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal.
3
Quantidade a critério da organização. Direito de voz a critério final de aprovação da plenária no Regimente Interno.
4
Conforme a Resolução CNAS 23/2016, que estabelece normas gerais para a realização das conferências de assistência social em
âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal.
5
Conforme a Resolução CNAS 11/2015, que caracteriza os usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência
Social e no Sistema Único de Assistência Social; a Resolução CNAS 06/2015, que regulamenta o entendimento acerca dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

São previstas a Plenária de Abertura e Plenária Final. O funcionamento delas será estabelecido pelo Regimento Interno (ver minuta neste caderno). São as etapas da conferência em
que serão realizados apresentações de propostas, os debate, as deliberações e as eleições. A
Plenária de Abertura deverá analisar e aprovar o Regimento Interno. A Plenária Final deverá
apreciar e deliberar as propostas de diretrizes prioritárias para o município e as instâncias
estadual e nacional, apresentar e deliberar as moções e referendar a eleição da delegação
municipal para a Conferência Estadual de Assistência Social.
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Participação nos Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho constituem a etapa da Conferência em que as propostas de diretrizes para o município e os âmbitos estadual e nacional devem ser formuladas, discutidas
e aprovadas preliminarmente. Os grupos serão separados de acordo com as 4 (quatro) eixos6 propostos pelo CNAS para organização das propostas de diretrizes. Cada grupo poderá
apresentar um número máximo de propostas de diretrizes a serem encaminhadas para a
Plenária Final, o que será regulamentado no Regimento Interno.
Todo(a) delegado(a) tem direito de voz o voto nos Grupos de Trabalho, enquanto convidados(as) tem direito de voz e observadores participam sem direito de voz e voto, o que ainda
será confirmado no Regimento Interno a ser aprovado.
Os Grupos de Trabalho devem contar com Coordenador(a) e Relator(a) indicados pela Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social. A ser confirmado no
Regimento Interno, na perspectiva de promover a transparência e a participação, será facultativo que, entre delegados (as) participantes do respectivo Grupo de Trabalho, possam ser
eleitos(as). Coordenador(a)-adjunto(a) e Relator(a)-adjunto(a) para colaborarem na organização do Grupo de Trabalho.
O preenchimento das vagas de cada Grupo de Trabalho será previsto no Regimento Interno,
considerando a finalidade da Conferência, as instalações e as condições de funcionamento
dos grupos.
Elaboração do texto das propostas
Para fins de sistematização e padronização de conteúdo, o CNAS recomendou7 que as propostas de diretrizes prioritárias possam ter uma redação iniciada com o verbo no infinitivo.
Exemplos: realizar, fazer, implementar. Ele também alertou para que os textos sejam elaborados em no máximo cinco (5) linhas, para que não se incorra no erro de juntar várias
deliberações diferentes em uma.
Moções
As Moções são expressões de opiniões ou propostas que dizem respeito a outros assuntos
não contemplados na temática e nos eixos da conferência. Elas podem ser de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou recomendação. Essas Moções devem ser submetidas à Plenária Final para apreciação e, se aprovadas, encaminhadas pelo Comas à instância devida.
As regras para elaboração, validação e encaminhamento das Moções para a Plenária Final
serão previstas no Regimento Interno.
Eleição de delegados (as) para a Conferência Estadual de Assistência Social
A Conferência Municipal pode eleger delegados(as) para a Conferência Estadual. O processo
Ver definições a seguir.
7
Conforme Informe CNAS 02/2017, Orientações temáticas e organizativas para as conferências municipais de assistência social de
2017.
6
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de eleição será previsto no Regimento Interno. Os(As) Delegados(os) e seus(suas) respectivos(as) suplentes serão representantes, respectivamente, do Governo e da Sociedade Civil,
eleitos(as) entre seus pares, de acordo com o credenciamento, em igual número, seguindo
o princípio da paridade entre Governo e Sociedade Civil no controle social da Assistência
Social, bem como a proporcionalidade entre os segmentos da Sociedade Civil, de modo a
observar o que estabelece a regulamentação nacional8.
A eleição da delegação da Conferência Municipal de Suzano garante apenas o direito a participação na 11ª Conferência Estadual de Assistência Social. A participação de delegados(as) na
11ª Conferência Nacional de Assistência Social será mediante a respectiva eleição realizada
na etapa da Conferência Estadual, entre delegados(as) presentes, de acordo com as regras
estabelecidas para a própria etapa9.
Cronograma e local das Conferências Estadual e Nacional

Eixos de discussão
As pessoas participantes da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” terão acesso aos debates organizados metodologicamente de acordo quatro (4) eixos diferentes sobre a Política de Assistência Social, a saber:
1. A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais.
2. Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS.
3. Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais.
4. A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades
dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.
Os eixos foram elaborados de acordo com os desafios e as perspectivas apontados no II Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026)10. As propostas de diretrizes serão discutidas e
aprovadas de acordo com eixos, tanto as que se tornarem diretrizes para a assistência social
no município como as que serão encaminhadas como propostas de diretrizes para as etapas
estadual e nacional.
A seguir, serão apresentados e discutidos os eixos considerando algumas relações com a
Política de Assistência Social em Suzano.
Conforme Resolução CNAS 23/2016.
Conforme Deliberação Conseas 10/2017 e Informe CNAS 03/2017.
10
II Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026) “Proteção Social para todos/as os/as brasileiros/as”, disponível em: http://www.
mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/II_Plano_Decenal_AssistenciaSocial.pdf.
8

9
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Eixo 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma
para a gestão dos direitos socioassistenciais11
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Vamos entender melhor o que foi proposto para discutir neste eixo se conseguirmos esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Vamos lá!

Significa atender as pessoas de forma mais justa respeitando as diferenças, a história de
vida, o local onde mora, a raça, o gênero e outras características do perfil das pessoas. Todo
cidadão e toda cidadã são iguais em direito à proteção social no Suas e devem ser atendidos
conforme suas diferentes necessidades. Para facilitar o entendimento, confira na ilustração
da Figura 1 a diferença entre equidade e igualdade.

O que é Assistência Social?

Este eixo tem como objetivo debater os seguintes temas:

É direito garantido pelo Constituição Federal de 1988, que tem por objetivos:
• proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e
a uma velhice digna;
• amparo às crianças a aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social;
• promoção de integração ao mercado de trabalho;
• habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária e garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida pela sua família.

A seguridade social e a proteção social não-contributiva. O papel da Assistência Social na
seguridade social e na proteção social não-contributiva. Afirmação dos direitos socioassistenciais como instrumento para o enfrentamento das desigualdades e para a promoção da
equidade e da justiça social. A equidade enquanto fundamento ético e político necessário ao
aprimoramento da universalização de direitos sociais. A proteção socioassistencial no campo
da seguridade social enquanto direito de cidadania e dever do Estado. A gestão dos direitos
socioassistenciais comprometida com a resolutividade das demandas e com a emancipação
social dos usuários. Defesa e garantia de direitos socioassistenciais como recurso estratégico para assegurar a proteção social não-contributiva e a promoção da equidade e da justiça
social. Defesa e garantia da proteção social não-contributiva no cenário atual.

O que é seguridade social?

Importante debater:
• O poder público e a sociedade reconhecem a assistência social (serviços, benefícios e
transferência de renda) é um direito constitucional?
• Quais as evidências de que os usuários do Suas reconhecem o seu direito?
• Podem ser identificados princípios de equidade social no cotidiano dos serviços e benefícios ofertados no Suas em Suzano?

É o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à Saúde (acesso livre), à Previdência (necessário contribuir) e à
Assistência Social (a quem dela necessitar), segundo a Constituição Federal de 1988.
O que é proteção social não-contributiva?
Significa que não é necessário pagar para utilizar os serviços oferecidos.

Eixo 2 – Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS12

O que é gestão dos direitos socioassistenciais?
É uma gestão que deve ser exercida de forma descentralizada, compartilhada de modo articulado e complementar entre entes federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Os municípios devem gerir a política de assistência social de acordo com a realidade local e
suas demandas, comprometendo-se com a resolutividade dos problemas e a emancipação
social das pessoas usuários das ofertas da Assistência Social, para garantir a promoção da
equidade e da justiça social.
E, afinal, o que é equidade?
Texto elaborado por Tatiana das Graças Rocha, psicóloga social, do NMASP/SMADS, Larissa de Souza Araújo Miyake, auxiliar administrativa, do NMASP/SMADS; Nátali de Souza Nascimento, educadora social, Cras Centro.

Figura 1 - Ilustração sobre a diferença entre igualdade e equidade. FONTE: Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde (UMA-SUS), disponível em https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/2346?show=full.
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Mas, o que são gestão democrática e controle social?
No Brasil, em 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social - Loas, Lei nº 8.742/1993, foi aprovada, após grande mobilização social, dando início a uma nova etapa de construção da gestão
pública e participativa da Assistência Social, por meio dos conselhos, das conferências e
outras ferramentas de participação social.
A Gestão democrática, de acordo com a Loas, são as ações da na área de Assistência Social
que devem ser organizadas de modo descentralizado e participativo, por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública (federal, estadual, distrital e municipal), dos
Conselhos de Assistência Social e pelas entidades e organizações de Assistência Social. O
Sistema Único de Assistência Social - Suas é um sistema público, não contributivo, destinado
à gestão da Assistência Social.

11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Suzano - “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”

organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de Assistência Social.
Entidades de defesa e garantia de direitos são aquelas que prestam serviços e executam
programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos referentes à Assistência Social, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos,
dirigidos ao público da política de Assistência Social.
E, para completar, a gestão do trabalho no SUAS pode contribuir para a garantia dos direitos?

O Controle Social é a participação democrática no acompanhamento e na avaliação da Política de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados à sua implementação, com
objetivo de zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviço socioassistencial, na perspectiva de garantir a universalização de atendimento a todos que necessitem de proteção
social, bem como zelar pela utilização correta dos recursos públicos.

A Gestão do Trabalho no Suas são ações voltadas à valorização do trabalhador e do trabalho,
numa perspectiva de assegurar os direitos de proteção social junto com as pessoas usuárias
dos serviços. Assim, ela reflete sobre as condições e relações de trabalho na Assistência Social, a qualificação de práticas, a capacitação e a educação permanente dos trabalhadores,
questões que impactam na melhoria da relação entre trabalhador e usuário e na efetivação
da garantia de direitos da Assistência Social.

As conferências e os conselhos são espaços fundamentais para interlocução e negociação
das decisões, necessários para a gestão democrática da Política de Assistência Social, em
todas as esferas de governo (federal, estadual, distrital e municipal).

Eixo 3 – Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios
e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais13

Como acontece o controle social na prática?
O controle social acontece nos conselhos de direitos e nas conferências, mas também pode
ser auxiliado e complementado por audiências públicas, ação popular, ação civil pública,
orçamento participativo, fóruns e sociedade civil organizada.
As Entidades de Assessoramento e de Defesa e Garantia de Direitos como potencial articulador para a melhoria do controle social?
Tanto as entidades de assessoramento quanto as entidades de defesa e garantia de direitos, por meio de seus saberes e suas tecnologias voltados para o estímulo à participação
popular e ao controle social, podem contribuir na articulação do fortalecimento da cidadania
dos usuários, enquanto sujeitos, grupos e/ou comunidades, em seu protagonismo na participação social e na efetivação de seus direitos, bem como para a qualificação dos serviços,
programas, projetos e benefícios ofertados pela rede da Assistência Social. Essas entidades
contribuem ainda com a socialização dos conhecimentos produzidos, bem como com a redução da pobreza e demais vulnerabilidades e riscos sociais.
Entidades de assessoramento são aquelas que prestam serviços e executam programas
ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das
Texto elaborado por Adriana Lopes Santana, assistente social, Creas; Kelly Drumond de Assis, assistente social, Cras Casa Branca.
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O SUAS – Sistema Único da Assistência Social prevê algumas garantias denominadas de
“seguranças socioassistenciais”. Essas seguranças devem ser, na prática, materializadas pela
oferta de serviços, benefícios, programas e transferência de renda à população, visando à
garantia dos direitos socioassistenciais. As seguranças previstas são as seguintes:
• A segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia) diz respeito ao direito à
renda, assegurando condições dignas de sobrevivência em determinadas circunstâncias –
por meio do acesso ao BPC, benefícios eventuais, transferência de renda do Programa Bolsa
Família e programas estaduais, como o Renda Cidadã, em São Paulo.
• A segurança de acolhida refere-se ao direto de indivíduos e famílias que acessam a política
de assistência social ao atendimento de qualidade, por exemplo, por meio da oferta pública
de espaços e serviços adequados para a realização de ações de recepção, escuta profissional
qualificada, informação, referência, concessão de benefícios, aquisições materiais e sociais,
e, ainda, a proteção em situações excepcionais que demandem acolhimento provisório em
serviços de acolhimento.
• E, a segurança de convívio ou vivência familiar, que é realizada por meio da oferta pública
de serviços continuados e trabalho socioeducativo que garantam a construção, restauração
e fortalecimento de laços de pertencimento e vínculos sociais, familiares, de vizinhança e
societário.
No que se refere aos serviços, o SUAS é organizado por modalidades proteção social dividi13
Texto elaborado por Juliana Campos Silva, assistente social, Cras Boa Vista, e Cintia Pereira de Barros, assistente social, Cadastro
Único de Programas Sociais Federais.
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dos em dois níveis de complexidade de atuação: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (subdividida
em média complexidade e alta complexidade). Vejamos,
a seguir, em que consiste esses níveis de proteção social, quais os serviços estão a eles vinculados e como
está estruturada a política de assistência social no município de Suzano.
Quanto aos benefícios, a Lei Orgânica de Assistência
Social instituiu dois tipos de benefícios de caráter não
contributivo (pelos quais não precisa se pagar nem antes nem depois para receber): o Benefício de Prestação
Continuada – BPC e Benefícios Eventuais.
O BPC está previsto na Constituição Federal de 1988
(artigo 203, inciso V) e na Loas (artigo 20). Ele consiste
na garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais, que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção e nem a ter provida por sua família. Em Suzano, em maio de 2017, havia 2.617 pessoas
idosas e 2.395 pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC. Tal benefício pode ser solicitado nos CRAS existentes no município (Boa Vista, Casa Branca, Palmeiras e
Centro) responsáveis pela orientação, preenchimento e
encaminhamento do requerimento para a avaliação social e perícia média no INSS.
Os Benefícios Eventuais, previstos no artigo 22 da Loas,
são recursos para preencher a falta momentânea de
meios de sobrevivência. Em Suzano, a oferta de benefícios eventuais é realizada nos CRAS, com o acesso a
cestas básicas de alimentos e ao auxílio funeral (para
indivíduos e famílias em ocasião de morte de membro
da família). Além disso, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMADS, em situações de calamidades, tem sido concedido colchões para famílias em
situações emergenciais. Sendo assim, um dos desafios
atuais consiste em regulamentar a prestação dos Benefícios Eventuais, em lei orçamentária,
os recursos necessários a oferta destes benefícios e organizar o atendimento aos beneficiários.
Na Assistência Social, os Programas Sociais constituem em ações integradas e complementares, com objetivos definidos de forma a atender situações específicas vivenciadas pelos
usuários. Em relação aos Programas de Transferência de Renda, o município de Suzano dispõe do Programa Bolsa Família (PBF), do Governo Federal, sendo, em maio de 2017, 11.789
famílias beneficiárias, e do Governo Estadual, o Programa Renda Cidadã, com 669 famílias

ativas, e o Programa Ação Jovem, com 33 jovens ativos. O acesso a esses programas acontece por meio do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, instrumento de coleta
de dados que permite identificar e caracterizar as famílias que estão em situação pobreza
e extrema pobreza. Para o acesso e a permanência nesses programas, as famílias devem
estar dentro do critério econômico de renda e cumprir condicionalidades (regras) na área
da educação, saúde e assistência social, políticas estas que devem estar articuladas para a
efetiva garantia de direitos dessas pessoas atendidas e suas famílias.
É importante considerar que as informações contidas no Cadastro Único ainda são pouco
exploradas na sua potencialidade para direcionar a implementação de políticas públicas efetivas para o atendimento das demandas da população (serviços socioassistenciais, saneamento básico, escolaridade, habitação, saúde, entre outras). Outro ponto importante é que
os Programas de Transferência de Renda estão focalizados apenas no combate à pobreza,
ainda sem avanços expressivos nas políticas mais amplas e integradas entre assistência
social, saúde, habitação, educação que também são necessidades básicas e mínimos sociais.
Por fim, não poderíamos deixar de mencionar a importância da Vigilância Socioassistencial,
não só como objetivo da Política de Assistência Social, mas também como ferramenta de
produção e sistematização das informações dos territórios sobre as situações de vulnerabilidades e riscos de indivíduos, tendo como principais eixos: a Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades, que analisa a incidência de riscos e a capacidade protetiva das famílias, e a Vigilância
dos Padrões dos Serviços, que monitora, produz dados, analisa tipo, volume e padrões de
qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial nos distintos territórios. O município de Suzano dispõe de um Núcleo de Vigilância Socioassistencial, que está passando
por um redirecionamento de suas ações para a efetivação do Suas.
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Eixo 4 – A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais14
Vamos lá, vamos entender melhor!
Esse eixo tem como objetivos:
• Aprimorar e melhorar as leis da Política de Assistência Social para assegurar a sua efetivação; ou seja, a realização dos compromissos e das responsabilidades do Município, do
Distrito Federal, do Estado e União na garantia dos direitos socioassistenciais;
• Fortalecer compromissos dos espaços de pactuação;
• Diversidade na capacidade de gestão e financiamento dos entes e impactos na garantia
de direitos dos usuários.
Por que? Vamos argumentar!
• Faltam leis específicas para regulamentar benefícios eventuais como por exemplo: distribuição de cestas básicas, auxílio natalidade, auxílio funeral entre outros;
• As dificuldades encontradas por Municípios, Distrito Federal, Estados e União para cumprir
Texto elaborado por Vania Aparecida Moraes da Silva, assistente social, Cras Palmeiras; Cristiana Andrea do Nascimento, coordenadora geral de projetos da Comunidade Kolping do Jardim São José.
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suas responsabilidades na Política de Assistência Social podem trazer prejuízo à população
que se encontra em situação de vulnerabilidade, aumentando os riscos e as desigualdades;
• Aprimorar os instrumentos legais relativos à Assistência Social, pois ainda são insuficientes tanto para garantir as responsabilidades da esfera do governo quanto para assegurar
mecanismos aplicáveis, em caso de descumprimento;
• Aprimorar a legislação, avançando em novas estratégias para que os direitos socioassistenciais possam se materializar a partir do acesso à política.

§ 1º A 11ª Conferência Nacional dá continuidade à perspectiva adotada pelo II Plano Decenal de eleger os usuários,
sua realidade de vida, direitos e demandas de acesso como centro do debate e do planejamento da política de Assistência Social.
§ 2º Para orientar os debates sobre a temática, a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social previu os seguintes
eixos:
1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais;
2 – Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS;
3 – Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como
garantias de direitos socioassistenciais;
4 – A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos
para a garantia dos direitos socioassistenciais.

Para melhor aprofundamento do debate!!
• Quais desafios o município enfrenta na prática cotidiana que emergem das legislações e
normativas do SUAS e impactam na garantia de direitos socioassistenciais aos usuários?
Esses desafios poderiam ser superados com o aprimoramento das legislações e normativas
dos SUAS?
• Quais obstáculos o município encontra para o cumprimento da legislação e normativas do
SUAS?
• A partir da realidade do município, que novas estratégias poderiam contribuir para a materialização dos direitos socioassistenciais dos usuários?
Agora que já entendemos esse eixo, vamos para as propostas!!!!
Minuta de Regimento Interno da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Suzano15
CAPÍTULO I - DO OBJETIVO E TEMÁRIO
Art.1º A 11ª Conferência Municipal da Assistência Social de Suzano, a partir daqui denominada “11ª Conferência
Municipal” neste documento, será presidida pelo(a) Presidente(a) do Conselho Municipal de Assistência Social –
Comas e será realizada nos dias 27 e 28 de julho 2017.
Art. 2º A 11ª Conferência Municipal, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal 3.056, de 15 de agosto de 1996,
da Lei 8.742/1993, alterada pela Lei 12.435/2011 – Lei Orgânica da Assistência Social e da Portaria Conjunta do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA nº
02/2016, foi convocada, por meio da Convocação Conjunta do Conselho Municipal de Assistência Social - Comas e
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS 01/2017, publicada em 13 de junho de
2017, e republicação em 22 de junho de 2017.
Art.3º A 11ª Conferência Municipal constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da Política de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social – Suas nas
esferas Municipal, Estadual e Nacional.
§1º. O Comas instituiu a Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social e sua composição por meio da Resolução Comas 174 16/18, publicada em 13 de junho de 2015.
§2º. Foram realizadas Pré-conferências Regionais como eventos descentralizados, territorializados e de caráter participativo, mobilizador, preparatório e consultivo para a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, conforme
a Convocação Conjunta Comas/SMADS 01/2017, e a regulamentação prevista na Resolução Comas 175/16-18,
publicada em 13 de junho de 2017.
Art. 4º A 11ª Conferência Municipal tem por objetivo analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local do
cumprimento de deliberações da X Conferência Municipal de Assistência Social “Consolidar o Suas de vez rumo
a 2026”, o “conferido”, e em sugestões apresentadas nas Pré-conferências Regionais da 11ª Conferência Municipal, as diretrizes prioritárias para gestão, financiamento e controle social do Sistema Único da Assistência Social,
reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger Delegados(as) para a 11ª Conferência Estadual
de Assistência Social, conforme Deliberação Conseas 10/2017, que Regulamenta a 11ª Conferência Estadual de
Assistência Social, publicada em 02 de junho de 2017, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Art. 5º A 11ª Conferência Municipal, em conformidade com a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, tem
como tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS ”.
Minuta elaborada pela Comissão Organizadora e aprovada pelo Comas, em 1º/07/2015
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CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º A 11ª Conferência Municipal será presidida pelo(a) Presidente(a) do Comas e terá, como Presidente de Honra, o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Parágrafo único. Na ausência do(a) Presidente(a), o(a) Vice-Presidente(a) do Comas assumirá a Presidência.
Art. 7º A 11ª Conferência Municipal contará com Cerimônia de Abertura, Palestra e Plenária Inicial no dia 27/07,
Grupos de Trabalho e Plenária Final, no dia 28/07.
CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES
Art. 8º Poderão participar da 11ª Conferência Municipal pessoas ou representantes de instituições interessadas no
aperfeiçoamento, na implementação e na consolidação da Política de Assistência Social, nas respectivas categorias,
sob as condições e com as prerrogativas seguintes:
I - Delegados (as), com direito a voz e voto:
a) Participantes governamentais;
b) Participantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos:
b.1) entidades ou organizações de assistência social;
b.2) trabalhadores do Suas e organizações de trabalhadores;
b.3) usuários e organizações de usuários.
II – Convidados (as) e autoridades, com direito a voz:
a) pessoas interessadas nas questões afetas à Política de Assistência Social;
b) representantes das Universidades, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos.
Parágrafo único. São Participantes natos (as), com direito de voz e voto, de acordo com os respectivos segmentos,
conselheiros (as) titulares e suplentes do Comas.
III – Observadores (as), sem direito a voz e voto, pessoas não contempladas nas categorias previstas nos itens I e II
deste artigo 8º.
CAPÍTULO IV - DO CREDENCIAMENTO
Art. 9º O credenciamento dos(as) participantes da 11ª Conferência Municipal, no dia 27, das 13 às 19h, e no dia 28,
das 8 às 10h30, tem como objetivo identificar os(as) participantes, suas categorias e, no caso da Sociedade Civil,
seus segmentos, a condição de participação, e o Grupo de Trabalho em que cada participante pretende participar.
§1º A escolha dos participantes pelos Grupos de Trabalho será mediante ordem de preenchimento das vagas disponíveis, não havendo lista de espera, após o número de vagas ser completado.
§2º É permitido eventual remanejamento de grupo pelo(a) participante, caso haja vaga disponível em outro grupo
ou interesse de outro(a) participante para permuta, até o início das atividades do Grupo de Trabalho, devendo a mudança ser anotada no Registro de Ocorrência do grupo de destino do(a) participante, bem como garantir o registro
da presença no grupo em que o(a) participante efetivamente esteve presente.
Art. 10º O crachá de Participante na Conferência é o instrumento de uso pessoal, que dá o direito ao voto, no caso
de Delegados(as), nas Plenárias Inicial e Final e nos Grupos de Trabalho.
Art. 11 As eventuais dúvidas surgidas no credenciamento deverão ser esclarecidas pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO V - DA PALESTRA
Art. 12 A Palestra, realizada após a Cerimônia de Abertura da 11ª Conferência Municipal, no dia 27, contou com
expositores(as) convidados(as) pelo Comas e pela SMADS.
Art.13 A Palestra teve a finalidade de promover o aprofundamento do debate sobre o tema “Garantia de Direitos no
Fortalecimento do SUAS”, para subsidiar e qualificar os debates dos(as) participantes nas Plenárias e nos Grupos
de Trabalho.
Art. 14 A Palestra contou com uma Mesa, sob Coordenação de representante indicado(a) pela Comissão Organizadora, responsável por administrar o bom uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pelos(as) participantes.
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Art.15 As intervenções dos (as) participantes puderam ser feitas oralmente ou apresentadas por escrito e encaminhadas ao(à) Coordenador(a) da Mesa.
Art. 16 A Comissão Organizadora indicou um(a) relator(a) responsável, durante a exposição, pelo registro do resumo escrito da fala do(s) expositor(es) e dos(as) participantes sobre o tema e o debate, que deverá ser disponibilizado,
ulteriormente, ao público e, possivelmente, na virtual elaboração de anais da 11ª Conferência Municipal ou em
outras formas de divulgação que o Comas considerar pertinente.

CAPÍTULO VII - DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Art. 24 As Sessões Plenárias serão abertas a todos(as) participantes credenciados(as) da 11ª Conferência Municipal,
observando o disposto nos incisos I, II e III, do artigo 8º deste Regimento.
Art. 25 A Sessão Plenária Final terá caráter deliberativo com a finalidade de:
I. Analisar e propor as diretrizes para o Suas, com base na avaliação local, reconhecendo a corresponsabilidade de
cada ente federado;
II. Apreciar e aprovar moções.
III. Eleger 04 (quatro) Delegados(as) e respectivos(as) suplentes para participarem da 11ª Conferência Estadual de
Assistência Social de São Paulo.
Art. 26 As Sessões Plenárias serão dirigidas pela Mesa Diretora, composta:
I - Presidente e Vice-Presidente da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, com a tarefa de coordenar os
trabalhos de apresentação das propostas, de debates, de deliberação de propostas, aprovação de moções e da eleição
de Delegados(as);
II - Secretário(a) e Secretário(a)-adjunto(a), indicados(as) pelo Comas, com tarefa de assistir à Presidência no exercício de suas funções, registrar inscrições de falas, contar o tempo de fala e outras tarefas pertinentes.
Parágrafo único. A Mesa Diretora contará com equipe de apoio para a operacionalização de equipamentos de audiovisual.
Art. 27 Na apreciação e na deliberação das matérias, serão adotados os procedimentos e critérios a seguir:
I. Imediatamente após a leitura de cada matéria em debate, as solicitações de destaques deverão ser encaminhadas à
Mesa Diretora, não cabendo solicitações intempestivas.

II. Os destaques devem constituir-se em:
i. supressão completa;
ii. alteração de redação; ou
iii. aglutinação que não altere o(s) mérito(s) da(s) matéria(s),
iv. fica exclusivamente a cargo da relatoria a correção de eventuais erros ortográficos e/ou gramaticais.
III. Discussão e encaminhamento dos destaques, ao final da leitura completa das propostas para cada esfera:
a) tempo de até 2 (dois) minutos, improrrogáveis, para cada participante apresentar seu destaque solicitado;
b) tempo de até 2 (dois) minutos, improrrogáveis, para até 3 (três) participantes apresentarem ponto-de-vista sobre o
destaque da matéria, podendo haver ampliação do número de oradores(as), sob consulta à Plenária;
c) tempo de até 1 (um) minuto, improrrogável, se considerado necessário pela Plenária, para uma manifestação
contra e uma a favor da proposta em debate, sendo que não haverá encaminhamento contrário, se não houver a favor;
d) após a apresentação do destaque e da fase de discussão, a proposta será colocada em votação;
e) após a votação dos destaques, proceder-se-á a votação da proposta;
f) os destaques de supressão completa da matéria em debate deverão ser submetidos à Plenária com precedência aos
demais destaques de alteração, considerando para efeito de encaminhamento apenas o previsto nas alíneas “a” e “c”,
do inciso III deste artigo.
IV. Será descontado do tempo do(a) orador(a) o tempo do aparte, caso concedido por este(a).
V. Aos(Às) participantes das Plenárias é assegurado o direito de levantar questões de ordem à Mesa Diretora das
Sessões Plenárias e à Coordenação dos grupos de trabalho, sempre que se julgar não estar sendo cumprido este
Regimento.
VI. As questões de ordem terão prioridade, excetuando as situações de encaminhamento de votação em andamento,
sobre qualquer assunto, sendo apreciadas pela Mesa Diretora, cabendo recurso à Plenária.
VII. Em regime de votação, não serão aceitas questões de ordem ou esclarecimentos.
VIII. Só será considerado iniciado o regime de votação após a formulação da proposta a ser votada, pela Mesa de
Diretora, não havendo objeção da Plenária à formulação em pauta.
IX. O processo de votação dar-se-á:
i. por contagem de votos individuais, via de regra, nas deliberações sobre as propostas e delegação, e facultativamente nas demais votações; ou,
ii. por contraste, facultativamente, utilizando a visualização de crachás, mediante consulta prévia sobre o encaminhamento da Mesa Diretora à Plenária;
iii. nos encaminhamentos de votação por contraste, se restar dúvida sobre o resultado da mesma, far-se-á a contagem
de votos individuais;
iv. a contagem dos votos individuais dar-se-á por apoiadores(as) designados(as) previamente pela Mesa Diretora sob
referendo da Plenária, na proporção de, pelo menos, 1 (um(a)) para cada 50 (cinquenta) Delegados(as).
X. A ordem de inscrição para as manifestações de destaque e debate será rigorosamente obedecida, não sendo permitido a nenhum (a) orador (a) ceder sua vez a outro (a).
XI. As deliberações serão tomadas com a presença da maioria dos (as) Delegados (as) presentes.
Art. 28 A Plenária Final é o momento de discussão e deliberação da 11ª Conferência Municipal.
Parágrafo único. A Plenária Final será iniciada às 13h30 e será encerrada até às 17h.
Art. 29 A Plenária final é constituída por todos os(as) participantes credenciados(as) na Conferência.
§1º Terão direito a voto os(as) participantes que estejam de posse do crachá de identificação.
§2º Aos(Às) participantes credenciados(as) como Convidados(as) e autoridades será garantido o direito a voz.
§3º Aos(Às) demais participantes credenciados(as) como Observadores(as) será garantido o direito de acompanhar
os trabalhos, sem direito a voz e voto, excepcionalmente mediante solicitação da Mesa Diretora ou sob solicitação
do(a) Observador(a) à Mesa Diretora, cabendo recurso à Plenária.
Art. 30 Na Plenária Final, serão apreciadas e deliberadas as propostas de diretrizes prioritárias para a Política de
Assistência Social sobre as esferas municipal, estadual e nacional.
§1º Serão apreciadas e votadas as propostas encaminhadas pelos Grupos de Trabalho e, dentre elas, deliberadas
como prioritárias respectivamente em relação a seu âmbito, para serem encaminhadas, conforme o Informe CNAS
02/2017:
I – até 10 (dez) propostas para a esfera municipal;
II – até 02 (duas) propostas para a esfera estadual;
II – até 04 (quatro) propostas para a esfera nacional.
§2º É facultado à Plenária propor, na fase de apresentação de destaques sobre as propostas, a aglutinação de propostas provenientes de Grupos de Trabalho diferentes, consideradas similares em seu mérito e referidas às mesmas
esferas, cuja proposta resultante será submetida à votação, e não as propostas originais.
§3º Não será permitida apresentação de novas propostas na Plenária Final.
§4º Para fins de sistematização e padronização de conteúdos, recomenda-se que a redação das deliberações seja:
i. iniciada com verbo no infinitivo;
ii. elaborada com no máximo 5 (cinco) linhas, para evitar que várias propostas sobre assuntos distintos sejam agregadas em apenas uma deliberação.

22

23

CAPITULO VI - DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 17 Os Grupos de Trabalho tem caráter avaliativo, propositivo e, no que tratar das propostas do próprio grupo
para a Plenária Final, deliberativo.
Art. 18 Os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, em número mínimo de 4 (quatro), no dia 28/07,
das 8h30h às 12h, e reunirão participantes credenciados (as) respectivamente para cada um dos Grupos.
§1º Cada Grupo de Trabalho contemplará um dos eixos previstos no §2º do Artigo 5º e cada eixo será contemplado
em, pelo menos, um grupo.
§2º Cada Grupo de Trabalho será composto regularmente por até 50 (cinquenta) participantes.
Art. 19 A Comissão Organizadora disponibilizará nos Grupos de Trabalho as informações sobre as deliberações da
respectivas Conferências de Assistência Social de 2015 para as esferas Municipal, Estadual e Nacional, bem como
o “conferido” das deliberações municipais de 2015.
Art. 20 O produto dos grupos de trabalho será encaminhado para a Plenária Final, para apreciação e deliberação sob
a forma de diretrizes para Política de Assistência Social, indicando prazos e esferas responsáveis.
Art. 21 Constarão do produto do grupo de trabalho à Plenária Final no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) propostas por grupo, sendo, pelo menos, 1 (uma) proposta direcionada para cada esfera de governo, municipal, estadual
e nacional, conforme o Informe CNAS 02/2017.
§1º. Havendo número maior de propostas apresentadas e aprovadas para cada respectiva esfera no Grupo de Trabalho, deverá ser realizada votação das até 10 (dez) propostas prioritárias a serem encaminhadas para a Plenária,
podendo as demais serem registradas como produção do Grupo de Trabalho e, eventualmente, constar nos Anais da
11ª Conferência Municipal.
Art. 22 Cada Grupo de Trabalho contará com:
I) um(a) Coordenador(a), indicado(a) pela Comissão Organizadora, e facultativamente um(a) Coordenador(a)-adjunto(a) eleito(a) pela maioria dos Delegados(as) participantes do grupo, que será(ão) responsável(is) por administrar o uso do tempo, organizar as perguntas e propostas formuladas pelos participantes, estimular a participação e
subscrever com a relatoria o registro de relato das atividades;
II) um(a) Relator(a), indicado(a) pela Comissão Organizadora, e facultativamente um(a) Relator(a)-adjunto(a) eleito(a) pela maioria dos(as) Delegados(as) participantes do grupo, que ficará(ão) responsável(is) por registrar o relato
das atividades e o processo de avaliação e deliberação das propostas, bem como auxiliar a Comissão Organizadora
e a Secretaria Executiva do Comas no preenchimento de instrumental final da conferência.
Art. 23 As intervenções dos (as) participantes com direito a voz poderão ser feitas oralmente ou apresentadas por
escrito e encaminhadas à Coordenação do Grupo de Trabalho.
Parágrafo único. O tempo de cada intervenção será de até 03(três) minutos, sendo facultado ao(à) Coordenador(a)
e/ou ao(à) Coordenador(a)-adjunto(a) pactuar com os(as) participantes do grupo se haverá a redução dessa duração.
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Art. 31 A priorização das propostas dar-se-á pela classificação de acordo com o número de votos de aprovação
recebidos, em ordem decrescente, partindo da proposta que receber mais votos para as que receberem menos votos,
sucessivamente, até completar a quantidade de propostas previstas por esfera, sendo necessária a votação da Plenária
para eventuais desempates de número de votos.
§1º Serão consideradas aprovadas, exclusivamente, propostas que receberem votos da maioria de Delegados (as).
§2º As propostas aprovadas para a esfera municipal, mas que não forem incluídas entre as até 10 (dez) diretrizes
prioritárias, poderão ser mantidas como deliberação não prioritária da Plenária da Conferência.
§3º As propostas aprovadas para as esferas estadual e nacional, mas que não forem incluídas entre as diretrizes
prioritárias, serão mantidas nos registros da 11ª Conferência Municipal como propostas não prioritárias para seus
respectivos âmbitos, e podem ser encaminhadas junto com os registros da 11ª Conferência Municipal à esfera estadual para consulta.
Art. 32 O Produto desta Conferência Municipal será encaminhado para o Conseas-SP, em instrumento próprio,
contendo também a análise qualitativa da 11ª Conferência Municipal.

25/09/2017, no que poderá contar com o apoio necessário do Comas para cumprir o procedimento dentro do prazo
e para proceder à convocação do respectivo Delegado Suplente em substituição definitiva do Delegado Titular, sem
prejuízo da presença completa da delegação eleita.

CAPÍTULO VIII - DA ELEIÇÃO DOS (AS) DELEGADOS (AS)
Art. 33 Poderão ser candidatos(as) a Delegados(as) para a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social os(as)
participantes elencados(as) no inciso I do Art. 8º deste Regimento.
§1º Os (as) Delegados (as) eleitos (as) deverão apresentar documento de identificação pessoal.
§2º No caso de virtual eleição de Delegado (a) adolescente:
I. a delegação deve definir, dentre seus(suas) delegados (as) com maioridade, o (a) responsável pelo (a) adolescente
para acompanhamento nos deslocamentos, nos espaços de conferência e em outras situações necessárias para sua
efetiva participação;
II. sob encaminhamento do Comas, o(a) responsável pelo(a) Delegado(a) adolescente deve ser munido(a) de documento de Autorização, por escrito, dos pais ou responsáveis, no acompanhamento do adolescente para efeitos de
hospedagem, conforme o Art. 82, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. o documento de autorização deve contemplar também o direito de uso de imagem do adolescente, resguardadas
as recomendações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Art. 34 A escolha dos(as) 04 (quatro) Delegados (as) para a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, entre
Delegados (as) presentes na eleição da delegação da 11ª Conferência Municipal, será paritária entre representação
governamental e da sociedade civil, e proporcional, na medida do possível, entre os segmentos da Sociedade Civil,
na seguinte composição:
I – 02 (dois(uas)) representantes da Sociedade Civil, eleitos(as) pelos segmentos previstos no item “b”, do inciso I,
do Art. 8º.
II – 02 (dois(uas)) representantes governamentais indicados(as) pela autoridade do órgão gestor da Assistência Social, previsto no item “a”, do inciso I, do Art. 8º.
§1º A escolha dos (as) Delegados (as) dar-se-á em conformidade com o número de vagas destinadas ao município,
previsto pela Deliberação Conseas 010/2017.
§2º Como suplentes serão escolhidos:
i. até 04 (quatro) participantes representantes governamentais, em ordem de prioridade, mediante indicação do órgão
gestor da Assistência Social;
ii. até 04 (quatro) participantes da Sociedade Civil, considerando o resultado da eleição para respectivos Delegados
(as) da Sociedade Civil e o princípio da proporcionalidade, garantindo a alternância entre os segmentos na ordem
de classificação.
§3º Para o encaminhamento da eleição de Delegados (as) e respectivos suplentes da Sociedade Civil, prevê-se as
seguintes etapas:
I – Entre respectivos(as) pares de segmento, eleição de até 02 (dois(duas)) candidatos(as) a Delegados(as) para a
Conferência Estadual;
II – Dentre candidatos(as) a Delegado(a), previsto no inciso I, §3º, do art. 34, o conjunto de participantes da Sociedade Civil devem eleger Delegados(as) e suplentes, sendo considerada a quantidade de votos como primeiro critério
da ordem de classificação, e a alternância entre os segmentos como segundo critério, para contemplar a proporcionalidade na delegação da Sociedade Civil.
§4º A delegação eleita pela Sociedade Civil e indicada pelo órgão gestor da assistência social deverá ser apresentada
à Plenária e submetida referendo.
Art. 35 A relação de Delegados(as) e seus(as) respectivos(as) suplentes deverá ser enviada ao Conseas até a data
estipulada por este órgão.
§1º Na impossibilidade de o(a) Delegado(a) estar presente na 11ª Conferência Estadual, serão convocados(as) sucessivamente os(as) respectivos(as) suplentes na ordem de prioridade e, no caso da Sociedade Civil, garantindo a
proporcionalidade entre segmentos, para exercer a representação do município.
§2º A solicitação justificada de substituição ordinária de Delegado(a) para a 11ª Conferência Estadual, conforme
seu Regulamento, previsto pela Deliberação Conseas 010/2017, deve ser encaminhada por correio eletrônico pelo(a)
Delegado(a) à Diretoria Regional de Assistência Grande São Paulo Leste - Drads, ao Conseas e ao Comas, até
PREFEITURA DE SUZANO
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CAPÍTULO IX - DAS MOÇÕES
Art. 36 As moções deverão ser apresentadas à Mesa Diretora, devidamente assinadas por, no mínimo, 10% (dez por
cento) de Delegados(as), antes da instalação da Plenária Final.
§1º As Moções podem ser de apoio, repúdio, recomendação, congratulação, indignação ou com outra tipificação
definida pelo(a) autor(a).
§2º Deve ser utilizado o formulário padronizado para Moções, fornecido pela Secretaria Executiva do Comas.
Art. 37 As moções serão apreciadas pela Plenária Final.
Parágrafo único. Após a leitura de cada moção, consultar-se-á a plenária apenas sobre destaques de pedido de esclarecimento, limitados a três, procedendo-se imediatamente à votação, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria
dos votos dos(as) Delegados(as).
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37 Serão conferidos Certificados a todos (as) participantes credenciados, a Palestrantes e a membros da Comissão Organizadora.
Art. 39 Os casos omissos serão resolvidos Mesa Diretora, com apoio da Comissão Organizadora, ou, caso necessário, submetidos à apreciação e/ou votação da Plenária.
Art. 40 Será divulgado pela Comissão Organizadora, até às 12h do dia 28/07, o número de participantes credenciados(as) total e por condição, categoria e segmento na 11ª Conferência Municipal.
Art. 41 O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária inicial da 11ª Conferência Municipal de
Assistência Social de Suzano.
Suzano, 27 de julho de 2017.

ATOS OFICIAIS
Convocação conjunta Comas/SMADS 01/201716
(Dispõe sobre a convocação da XI Conferencia Municipal de Assistência Social e dá outras providências).
A PRESIDENTE do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS), no uso da competência
que lhe confere a Lei Federal nº 8742/93 LOAS, e a Lei Municipal 3056/96, em conjunto com o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE SUZANO
(SMADS) e considerando a necessidade de avaliação da situação atual e avanços do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), assim como a propositura de diretrizes visando o aperfeiçoamento do
Sistema, CONVOCAM:
Art. 1º A XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com a atribuição de avaliar a situação
da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.
Parágrafo Único: A XI Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nas seguintes datas,
horários e locais:
a) 27/07/2017 – das 12h às 19h – Abertura Oficial, no Teatro Doutor Armando de Ré, localizado na Rua
General Francisco Glicério, 1334 – Centro de Suzano.
b) 28/07/2017 – das 08h às 17h30min – XI Conferencia Municipal de Assistência Social, na EMEF Antônio Marques Figueira, localizada na Rua Sara Cooper, 127 – JD. Santa Helena – Suzano.
Art. 2º A XI Conferência Municipal será precedida por Pré – Conferências Regionais.
Parágrafo Único. As Pré – Conferências Municipais de Assistência Social serão realizadas nas seguintes
datas, horários e locais:
a) 04/07/2017 – das 13h às 17h – Região do Centro, no SASPE – Rua General Francisco Glicério, 1334
Publicada em 13 de junho de 2017, e republicação em 22 de junho de 2017, nos Atos Oficiais da Prefeitura de Suzano.
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– Centro – Suzano.
b) 06/07/2017 – das 13h às 17 h – Região da Casa Branca, na E. E. Tokuzo Terazaki – Estrada dos Fernandes, S/N, Parque Santa Rosa, Suzano.
c) 11/07/2017 – das 13h às 17h, - Região do Boa Vista, no Instituto Gusmão dos Santos, Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 110 – Jd. Revista, Suzano.
d) 13/07/2017 – das 13h às 17h, Região de Palmeiras, na E.E. Chojiro Segawa, Rodovia Índio Tibiriçá,
13.114 – Palmeiras, Suzano.
Art. 3º A XI Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema a “Garantia de direitos no
fortalecimento do SUAS”.
Art. 4º Para a organização da XI Conferencia Municipal de Assistência Social e suas Pré – Conferências
será instituída uma Comissão Organizadora, com composição paritária dos representantes do Governo
e Sociedade Civil, por conselheiros (as) titulares ou suplentes, a ser definida em resolução do Conselho
Municipal de Assistência Social - COMAS
Parágrafo único. A comissão organizadora aludida no caput contará com equipe de apoio técnico designado pela SMADS.
Art. 5º Esta Convocação entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Convocação Conjunta
COMAS/SMADS 01/2015.
Suzano, 07 de junho de 2017
Susana Rosa da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS
Claudinei Valdemar Galo
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
Registrado no livro próprio do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS e publicado no sitio
local.

c) Maria Aparecida Ramos Gimenes
II – Representantes do Poder Público
a) Coordenador – Lázaro Tomaz de Lima
b) Adriana Rufo Freitas
c) Suplente da Relatoria – Débora Lavoura Gomes de Lima
Art. 2º A equipe de apoio técnico designada pela SMADS para a Comissão Organizadora da XI Conferencia Municipal de Assistência Social é composta:
Alessandra Costa
Edgar Bittner Silva
Joari Aparecido Soares de Carvalho
Pauline Satler Lima
Rose Marie de Aguiar Belinski
Art. 3º Esta em Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Resolução COMAS nº
155 – 15/16.

Registrado no livro próprio do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS e publicado no sitio
local.

Resolução Comas 175 16/1818

(Dispõe sobre a regulamentação das Pré–Conferências Regionais de Assistência Social)

Resolução Comas 174 16/1817

(Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da XI Conferencia Municipal de Assistência
Social)
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS), no uso da competência que lhe confere
a Lei Federal nº 8742/93 LOAS, e a Lei Municipal 3056/96, e conforme deliberação exarada de sua
reunião ordinária datada de 07/06/2017.
Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/Suas;
Considerando a Portaria Conjunta nº 2 de 12/12/16 que dispõe sobre a convocação ordinária da 11ª
Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras providências;
Considerando a Resolução CNAS nº 23, de 15/12/16 que estabelece normas gerais para a realização das
conferências de assistência social em âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal.
Considerando a Convocação Conjunta COMAS/SMADS 01/2017, que convoca a XI Conferência Municipal de Assistência Social e suas Pré–Conferências.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social, na seguinte
conformidade, com a seguinte composição:
I – Representantes da Sociedade Civil
a) Suplente de Coordenação – Alessandra Viana Vitorino
b) Relator – Carlos Alberto Santiago de Araujo
Publicada em 13 de junho de 2017, nos Atos Oficiais da Prefeitura de Suzano.
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Susana Rosa da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS
Alexandre Bueno Miranda
Secretário do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS
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O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, no uso de suas atribuições estabelecidas no
Art. 4º, inciso XVI, da Lei Municipal nº 3.056/96 e conforme a deliberação da reunião ordinária do dia
07/06/17.
Considerando a Lei nº 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências;
Considerando a Portaria Conjunta CNAS/MDS nº 02/2016, que dispõe sobre a convocação ordinária
da XI Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras providências, tendo como tema “Garantia
de direitos no fortalecimento do SUAS”;
Considerando a Resolução CNAS nº 23/2016, que estabelece normas gerais para a realização das conferências de assistência social em âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal;
Considerando o Informe CNAS nº 01/2017 – Recomendações aos Conselhos para garantir a acessibilidade nas Conferências de Assistência Social;
Considerando o Informe CNAS nº 02/2017 – Orientações Temáticas e Organizativas para as Conferências Municipais de Assistência Social de 2017;
Considerando o Informe CNAS nº 03/2017 – Distribuição dos Delegados da esfera municipal, estadual
e do Distrito Federal - Logomarca;
Considerando a Resolução CNAS nº 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social -NOB/SUAS, ressaltando o disposto na Seção I e em outras passagens que
tratam da realização da Conferência de Assistência social e da consideração de seus resultados para o
Publicada em 13 de junho de 2017, nos Atos Oficiais da Prefeitura de Suzano.
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planejamento e o controle social;
Considerando o Decreto Estadual nº 62.548/2017, que dispõe sobre a oficialização da XI Conferência
Estadual de Assistência Social e dá providências correlatas;
Considerando a Deliberação Conseas 05/2017, que dispõe sobre a aprovação do número de participantes da XI Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo;
Considerando a Resolução Comas Nº 174 16/18, que dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Suzano;
Considerando a Convocação Conjunta COMAS/SMADS 01/17, que convoca a XI Conferência Municipal
de Assistência Social de Suzano;

Art. 1º. As Pré-Conferências Regionais de Assistência Social são eventos descentralizados, territorializados e de caráter participativo, mobilizador, preparatório e consultivo para a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, tendo como tema “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS”.
Art. 2º. As Pré-Conferências Regionais de Assistência Social serão realizadas nas regiões de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social–Cras de Suzano, conforme o seguinte cronograma,
nos respectivos horários e locais:
a) 04/07/2017 – das 13h às 17h – Região do Centro, no SASPE – Rua General Francisco Glicério, 1334
– Centro – Suzano.
b) 06/07/2017 – das 13h às 17 h – Região da Casa Branca, na E. E. Tokuzo Terazaki – Estrada dos Fernandes, S/N, Parque Santa Rosa, Suzano.
c) 11/07/2017 – das 13h às 17h, - Região do Boa Vista, no Instituto Gusmão dos Santos, Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 110 – Jardim Revista, Suzano.
d) 13/07/2017 – das 13h às 17h, Região de Palmeiras, na E.E. Chojiro Segawa, Rodovia Índio Tibiriçá,
13.114 – Palmeiras, Suzano.
Art. 3º. Com vistas a facilitar, organizar e sistematizar os trabalhos em cada Pré-Conferência, serão formados grupos de discussão (GD) para avaliar o andamento da política de assistência social na região,
no município, no estado e/ou no país.
§ 1ª Em consonância com as orientações para a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, os de-

bates serão organizados e separados de acordo com os respectivos eixos temáticos:
1. A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos
direitos socioassistenciais;
2. Gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS;
3. Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de
renda como garantias de direitos socioassistenciais;
4. A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes
federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.
§ 2º. Serão ofertados grupos de discussão específicos para cada dimensão, totalizando quatro (4);
§ 3º. Fica facultada, excepcionalmente, em função do volume e do interesse de participantes na PréConferência, bem como da condição estrutural do local da Pré-Conferência, a junção de dois (2) ou
mais grupos de discussão, desde que mantenham a possibilidade de seus participantes discutirem os
eixos previstos para os respectivos grupos juntados.
Art. 4º. Cada grupo de discussão (GD) deve contar com uma equipe de coordenação dos trabalhos
sendo:
a) Um(a) Facilitador(a), indicado(a) pela Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, e, facultativamente, um(a) facilitador(a)-adjunto(a) eleito(a) pela maioria simples de
membros participantes do grupo, que será (ão) responsável (is) por estimular a discussão, orientar
sobre o uso do tempo, organizar as perguntas formuladas pelos participantes, estimular a participação, atentar para orientações da coordenação da Pré-Conferência, subscrever com os(as) Relatores(as)
o registro das atividades bem como auxiliar a Comissão Organizadora no preenchimento do relatório
final da respectiva Pré-Conferência.
b) Um(a) Relator(a),indicado(a) pela Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, e, facultativamente, um(a) Relator(a)-adjunto(a) eleito(a) pela maioria simples de membros
participantes do grupo, que ficará (ão) responsável (is) por registrar sucintamente as atividades, o
processo de avaliação e as sugestões de propostas para a 11ª Conferência Municipal de Assistência
Social, bem como auxiliar a relatoria da Comissão Organizadora no preenchimento do relatório final da
respectiva Pré-Conferência.
Art. 5º. Cada participante terá direito de voz em todas as atividades da Pré-Conferência, considerando
a ordem dos trabalhos sob colaboração do(a) Coordenador(a) da Pré-Conferência e do(a) Facilitador(a)
dos grupos de discussão.
Parágrafo único. Dado o caráter consultivo e não deliberativo das Pré-Conferências, os(as) participantes terão direito previsto de voto apenas para deliberação de Facilitador(a)-adjunto(a) e Relator(a)-adjunto.
Art. 6º. Nos grupos de discussão, os(as) participantes poderão elaborar sugestões de propostas para a
11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Suzano, que deverão ser registradas e reunidas pela
equipe de coordenação dos trabalhos dos grupos de discussão, para serem socializadas no grupo de
discussão e na plenária final da Pré-Conferência.
§ 1º. As propostas sugeridas têm caráter consultivo para a 11ª Conferência de Assistência Social de
Suzano, e não precisam ser submetidas à aprovação do grupo de discussão ou da plenária da PréConferência.
§ 2º. As propostas sugeridas devem ser registradas de acordo com o respectivo eixo de discussão em
que forem formuladas, sendo disponibilizadas também para consulta nos grupos de trabalho sobre o
mesmo respectivo eixo, e somente nele, na 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.
Art. 7º. Cada Pré-Conferência Regional de Assistência Social será coordenada por um (a) representante
do Comas.
§ 1º. A Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Suzano deve
prestar apoio à coordenação na realização, organização e desenvolvimento das atividades de cada
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RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Regulamento de Funcionamento das Pré–Conferências Regionais de Assistência Social do Município de Suzano.
Art.2º. Este regulamento estará disponibilizado no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Suzano,
no endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br.
Art.3º. Esta resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, 07 de junho de 2017
Susana Rosa da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Alexandre Bueno Miranda
Secretário do Conselho Municipal de Assistência Social
Registrado no livro próprio do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS e publicado no sitio
local.
Regulamento das pré-conferências regionais da 11ª conferência municipal de assistência social
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Pré-Conferência, sendo facultada a inserção de colaboradores(as) convidados(as) pelo conselho para
cada Pré-Conferência.
§ 2º. A realização da Pré-Conferência contará com apoio de trabalhadores de unidades socioassistenciais públicas e das entidades de assistência social, em particular da respectiva região onde será realizada, sob convocação do Comas e orientação da Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal
de Assistência Social e pelo(a) Coordenador(a) da Pré-Conferência.
Art. 8º. A Secretaria Executiva do Comas deverá elaborar os registros completos finais da Pré-Conferência, incluindo a relatoria dos grupos de discussão e suas propostas sugeridas, nos termos de
instrumento próprio elaborado pela Comissão Organizadora.
Art. 9º. A programação de trabalho estabelecida para a realização de cada Pré-Conferência é a seguinte:
a) Credenciamento e café;
b) Abertura, apresentação do tema da conferência e dos procedimentos da Pré-Conferência e formação dos grupos de discussão;
c) Realização dos debates dos grupos de discussão;
d) Socialização dos grupos de discussão;
e) Orientações sobre a Conferência Municipal.
Parágrafo único. É facultado o remanejamento excepcional e contingencial da programação, sob referendo do (a) Coordenador (a) da Pré-Conferência.
Art. 10. Nas Pré-Conferências, devendo ser credenciados(as) conforme o respectivo segmento de participação previsto para a 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, é livre a participação de qualquer cidadão(ã):
a) Usuário(a) das ofertas socioassistenciais;
b) Trabalhador(a) da assistência social;
c) Dirigente de entidade de assistência de assistência social prestadora de serviço, de defesa de direitos ou de assessoramento;
d) Dirigentes e agentes políticos ocupantes de cargos de confiança no governo municipal;
e) Convidados(as) e autoridades públicas;
f) Pesquisadores(as), estudantes e outros participantes.
Art. 11. As despesas com a organização geral e realização destas Pré-Conferências correrão por conta
de dotação orçamentária da SMADS e apoio institucional de parceiros(as).
Art. 12. Os termos deste Regulamento das Pré-Conferências Regionais da 11ª Conferência Municipal de
Assistência Social devem ser amplamente disponibilizados nas Pré-Conferências.
Art. 13.Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo (a) Coordenador (a) da Pré-Conferência, em conjunto com membros de apoio da Comissão Organizadora para a respectiva Pré-Conferência.
Suzano, 07 de junho de 2017.
(Aprovada pela Resolução Comas 175-16/18)
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DECÁLOGO: 10 DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

Estratégias e Metas para Implementação da Política de Assistência Social no Brasil19
1. Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados em Lei para todos:
Direito, de todos e todas, de usufruírem dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro à proteção social
não contributiva de assistência social efetiva com dignidade e respeito.
2. Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva:
Direito, do cidadão e cidadã, de acesso às proteções básica e especial da política de assistência social, operadas de modo
articulado para garantir completude de atenção, nos meios rural e urbano.
3. Direito de eqüidade social e de manifestação pública:
Direito, do cidadão e da cidadã, de manifestar-se, exercer protagonismo e controle social na política de assistência social,
sem sofrer discriminações, restrições ou atitudes vexatórias derivadas do nível pessoal de instrução formal, etnia, raça,
cultura, credo, idade, gênero, limitações pessoais.
4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial:
Direito à igualdade e completude de acesso nas atenções da rede socioassistencial, direta e conveniada, sem discriminação
ou tutela, com oportunidades para a construção da autonomia pessoal dentro das possibilidades e limites de cada um.
5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade:
Direito, do usuário e usuária, da rede socioassistencial, à escuta, ao acolhimento e de ser protagonista na construção de
respostas dignas, claras e elucidativas, ofertadas por serviços de ação continuada, localizados próximos à sua moradia,
operados por profissionais qualificados, capacitados e permanentes, em espaços com infra-estrutura adequada e acessibilidade, que garantam atendimento privativo, inclusive, para os usuários com deficiência e idosos.
6. Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social:
Direito, do usuário e usuária, em todas as etapas do ciclo da vida a ter valorizada a possibilidade de se manter sob convívio
familiar, quer seja na família biológica ou construída, e à precedência do convívio social e comunitário às soluções institucionalizadas.
7. Direito à Proteção Social por meio da intersetorialidade das políticas públicas:
Direito, do cidadão e cidadã, à melhor qualidade de vida garantida pela articulação, intersetorial da política de assistência
social com outras políticas públicas, para que alcancem moradia digna trabalho, cuidados de saúde, acesso à educação, à
cultura, ao esporte e lazer, à segurança alimentar, à segurança pública, à preservação do meio ambiente, à infraestrutura
urbana e rural, ao crédito bancário, à documentação civil e ao desenvolvimento sustentável.
8. Direito à renda:
Direito, do cidadão e cidadã e do povo indígena, à renda individual e familiar, assegurada através de programas e projetos
intersetoriais de inclusão produtiva, associativismo e cooperativismo, que assegurem a inserção ou reinserção no mercado
de trabalho, nos meios urbano e rural.
9. Direito ao co-financiamento da proteção social não contributiva:
Direito, do usuário e usuária, da rede socioassistencial a ter garantido o cofinanciamento estatal – federal, estadual, municipal e Distrito Federal – para operação integral, profissional, contínua e sistêmica da rede socioassistencial nos meios
urbano e rural.
10. Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais:
Direito, do cidadão e cidadã, a ser informado de forma pública, individual e coletiva sobre as ofertas da rede socioassistencial, seu modo de gestão e financiamento; e sobre os direitos socioassistenciais, os modos e instâncias para defendê-los e
exercer o controle social, respeitados os aspectos da individualidade humana, como a intimidade e a privacidade.
Conselho Nacional de Assistência Social, aprovado na V Conferência Nacional de Assistência Social, Brasília, em 8/12/2005
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUZANO
Avenida Paulo Portela, 210, térreo – Jardim Paulista
Suzano – SP – Centro – Suzano
Centro Unificado de Serviços
(11) 4745-2061 (fone)
(11) 4545-2069 (fax)
comas@suzano.sp.gov.br

