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SOLAR FORMAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO LTDA – EPP 

 

Objeto: ASSESSORIA, METODOLOGIA E SISTEMATIZAÇÃO DOS EVENTOS DAS PRÉ-

CONFERÊNCIAS E DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

PRODUTO – RELATÓRIO PRÉ-CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS CIDADE TIRADENTES 

 

1. Apresentação 

O presente produto apresentará a síntese dos trabalhos desenvolvidos na etapa da 
Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá, realizada no dia 25 de junho de 2013, nas 
dependências do Centro Universitário Anhanguera de Pirituba, localizado à Avenida: Raimundo 
Pereira de Magalhães, 3305 – Pirituba. 

Durante o dia pode se notar que houve um esvaziamento muito grande do evento. 
Que iniciou com 168 participantes credenciados, porém em sua plenária final estavam 
presentes aproximadamente 35% dos participantes. 

Contudo todas as etapas da pré-conferência foram cumpridas. 

Segue o relato do dia. 
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2. Plenária de Abertura 

O mestre de cerimônia iniciou explicando sobre o tema da X Conferência Municipal de 
Assistência Social de 2013. Em seguida realizou a convocação das pessoas para a composição 
da mesa de abertura. 

A mesa foi composta por Sr. Rubens Augusto Dias Serralheiro, representando o 
COMAS/SP, Sra. Rosa Maria Tomé Telis, representando a CAS Norte, Sr. Carlos Augusto Silva, 
subprefeito Pirituba, Sra. Lucia Regina Medeiros, representante Supervisão de Assistência 
Social de Pirituba, Sra. Andressa Maria de Lima, representante de ONG/entidades, Sra. Maria 
do Carmo Silva, representante dos trabalhadores sociais, e Sra. Sueli de Aquino, representante 
dos usuários. 

Foi executado o Hino Nacional. 

Sra. Maria do Carmo iniciou com seus agradecimentos pela Conferência e pela 
participação. 

Sra. Andressa Maria de lima, cumprimentou a mesa e falou sobre as propostas que 
seriam levadas para a Conferência Nacional. 

Sra. Lucia Regina, agradeceu ao subprefeito o apoio à Conferência. 

Sr. Carlos Augusto, agradeceu a todos e explicou o quão é importante o 
comparecimento de todos para esta X Conferência e pediu que todos ajudassem a Prefeitura a 
fazer cada vez o melhor para todos. 

Sra. Rosa Maria, cumprimentou a todos os presentes e o Sr. Rubens Serralheiro. 
Agradeceu as propostas feitas e pediu para que todos fizessem o melhor neste dia de trabalho 
e disse ainda que estava representando a Senhora Terezinha, neste evento. 

Sr. Rubens Serralheiro, cumprimentou a todos os presentes agradecendo a preparação 
desta Conferência. Explicou a importância do momento de fazer a Democracia Participativa, 
pois a cada momento que pode ser feito este debates, deve ser aproveitado ao máximo, para 
que todos possam fazer o melhor sempre. Explicou também o trabalho que o COMAS teve 
para fazer esta nova Conferência. Solicitou que todos contassem sempre com o COMAS para 
tudo que precisassem. Agradeceu em especial à empresa Solar, colocando em alta a 
especialidade do trabalho realizado pela empresa no acompanhamento direto aos eventos. 
Agradeceu também ao pessoal da universidade pelo espaço cedido. 

Foi realizada a composição da Mesa de Trabalho da pré-conferência. A Sra. Wilma 
Tanaka, representante do Poder Público, foi convidada à mesa para efetuar a leitura do 
Regimento Interno da Pré-conferência. 

A Sra. Wilma Tanaka passa a palavra para a Sra. Lucia Cristina Meneses. 

Sra. Lucia agradeceu a colaboração de todos os envolvidos, ao CRAS, aos componentes 
da mesa e todos os presentes. 

Explicou o tema da pré-conferência e que todos serão separados pelos seis eixos com 
temas desenvolvidos para esta conferência. É falado sobre a evolução da última conferência 
em 2009. 
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Explicou também a importância dos idosos neste momento e sobre o desenvolvimento 
e empenho da SAS em fazer um trabalho específico para as pessoas da melhor idade (3ª). 

Pediu para que todos participassem não apenas das Conferências, mas também das 
reuniões das subprefeituras. 

Explicou sobre os trabalhos dos grupos de estudos e a apresentação dos trabalhos. 

Apresentação utilizada pela Sra. Lucia Cristina para explanação sobre a SAS e a região 
está disponível no Anexo 1 desse relatório. 

Foi realizada então a leitura do Regimento Interno da pré-conferência de Pirituba para 
aprovação, com a autorização da plenária para que a mesa pudesse fazer destaques. 

Foram colocados e aprovados destaques para os itens de programação, para a 
inserção de estagiários como observadores e para a quantidade de delegados do Poder 
Público. 

O Regimento e a programação aprovados seguem abaixo. 
 
 

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
TEMA: “A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS.” 

 
REGIMENTO INTERNO DAS 31 PRÉ-CONFERÊNCIAS – X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE SÃO PAULO 
 

CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 1º - A Conferência de Assistência Social da Cidade de São Paulo é foro de debate, na defesa dos 
direitos socioassistenciais, civis e políticos e na garantia do sistema de proteção social da Assistência 
Social. 
 
Art. 2º - A Pré-Conferência terá caráter deliberativo. Será realizada conforme publicação da Resolução 
663/COMAS/SP/2013. 
 
Art. 3º - A mesa coordenadora dos trabalhos da Pré-Conferência será composta por: 
I – Conselheiro do COMAS 
II – Dois Coordenadores (Comissão Regional) 
III - Um Mediador - Indicado pelo COMAS/SP; 
IV– Um representante da CAS e/ou SAS; 
V- Um representante da Sociedade Civil e  
VI – Autoridade(s) presente(s) na Pré-Conferência 
 
§ 1º – A escolha dos membros da mesa coordenadora, à exceção do mediador, ficará a critério da 
Comissão Organizadora Regional. 
 
§ 2º - Cabe aos Coordenadores: 
-Dar início aos trabalhos; 
-Garantir a palavra aos integrantes da Mesa e Plenário e 
-Conduzir os trabalhos do dia; 
 
§ 3º - Cabe ao Mediador: 
-Assegurar a realização da Pré-Conferência observando o Regimento Interno e; 
-Garantir a interlocução com a Comissão Organizadora Regional. 
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Art. 4º - A Comissão Organizadora Regional constituída em foro paritário composta por 03 (três) 
representantes do Poder Público e 03 (três) representantes da Sociedade Civil homologados pelo 
COMAS/SP através de Comunicado, após a realização de Assembleias nas 31 Regiões. 
 
Parágrafo Único - As Comissões Regionais são de coordenação paritária (1 da Sociedade Civil e 1 do 
Poder Público), sendo passível de substituição a critério da Comissão Regional, respeitando a paridade. 
 
Art. 5º - São participantes da Pré-Conferência:  
* Conselheiros Municipais de Assistência Social; 
* Representantes do Poder Público; 
* Representantes de Entidades e Organizações, Trabalhadores e Usuários; 
* Representantes de Fóruns Regionais e Municipal voltados para a Assistência Social; 
* Representantes de Movimentos Sociais, Universidades, Conselhos de Categorias Profissionais e Fóruns 
de Etnia e de Gênero; 
* Autoridades convidadas e presentes 
* Convidados e Observadores. 
 
Parágrafo Único - Os participantes da Pré-Conferência deverão ser maiores de 16 (dezesseis) anos, 
mediante apresentação de documento com foto. 
 
Art. 6º - Na Pré-Conferência, o credenciamento será presencial, realizado em horário previsto na 
programação, mediante assinatura da lista de presença com entrega da Ficha de Inscrição para 
Delegados, com a escolha referente ao Eixo temático até o limite de vagas. 
 
Parágrafo Único – Fica estabelecido que a Ficha de Inscrição para Delegados deverá ser 
obrigatoriamente devolvida até a abertura do Plenário do período da tarde para confirmação do 
credenciamento, em local a ser designado pela Comissão Organizadora Regional, sob pena de ficar 
inabilitado a participar da X Conferência Municipal de Assistência Social, o participante que não devolver 
a ficha de Credenciamento de Delegados. 
 

CAPÍTULO II - DA TEMÁTICA E PROGRAMAÇÃO 
 
Art. 7º - A Pré-Conferência terá como tema “A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS”, e 
como objetivo “Avaliar a situação da assistência social, propor e deliberar diretrizes para o 
aperfeiçoamento do SUAS, enfatizando a participação e o controle social no município de São Paulo” 
 
§1º - As temáticas deverão seguir as orientações do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e 
Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo – CONSEAS/SP. 
 
§2º - Os grupos temáticos da Pré-Conferência deverão deliberar quanto às metas em nível municipal, 
relativas ao tema e seus respectivos eixos estabelecidos pelo Conselho Nacional da Assistência Social – 
CNAS para a IX Conferência Nacional de Assistência Social. 
 
Art. 8º - A Pré-Conferência terá a seguinte programação:  
09h00 – Início do credenciamento 
10h15 – Solenidade de abertura; Hino Nacional; Saudação das autoridades presentes; apresentação da 
Supervisão local; 
10h40 – Leitura e aprovação do Regimento Interno da Pré-Conferência; 
11h30 – Encerramento do credenciamento dos participantes 
11h15 – Palestra e debate 
12h00 – Trabalho dos grupos por eixos temáticos 
13h00 – Intervalo para almoço; 
14h00 – Conclusão dos trabalhos dos grupos por eixos temáticos 
15h30 – Prazo para entrega das moções; 
15h30 – Plenário - Apresentação pelo Relator de cada grupo das propostas aprovadas nos grupos 
temáticos da Pré-Conferência para aprovação pelo Plenário; apresentação e votação de moções; 
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17h00 – Eleição e apresentação da delegação para a X Conferência Municipal de Assistência Social; 
18h00 – Encerramento 
 
Parágrafo Único – Esta programação poderá ser alterada para adequação às condições de cada região, 
desde que respeite a Resolução 663/COMAS/2013. 
 
Art. 9º - Os participantes serão subdivididos em grupos temáticos: 
 
§ 1º - Cada grupo terá um facilitador e relator contratados pela empresa de Relatoria e Sistematização 
 
§ 2º - Cabe ao facilitador do Grupo: 
I – Abrir e orientar a discussão; 
II - Esclarecer dúvidas; 
III - Coordenar os debates, assegurando o uso da palavra aos participantes; 
IV - Assegurar que as propostas sejam encaminhadas e aprovadas por consenso ou maioria simples e; 
V – Controlar o tempo 
 
§ 3º - Cabe ao Relator: 
I - Registrar as propostas do grupo em instrumento próprio; 
II - Apresentar o relatório à mesa coordenadora e ao plenário. 
§ 4º – Fica estabelecido que as discussões nos grupos temáticos serão registradas em áudio, sendo 
responsabilidade da Comissão Organizadora Regional disponibilizar equipamento de som para o 
plenário, tendo em vista que a Assessoria de Relatoria será responsável pela gravação das discussões e 
deliberações da plenária. 
 
Art. 10º - Os participantes poderão fazer uso da palavra para intervenções nos grupos temáticos que 
não excedam 02 (dois) minutos ou poderão se manifestar por escrito e encaminhar ao Facilitador do 
Grupo. 
 
Art. 11 - As reuniões dos Grupos Temáticos deverão deliberar em seu tema específico as propostas que 
serão apresentadas no Plenário da Pré-Conferência. Após a aprovação, a Assessoria de Relatoria deverá 
sistematizar as deliberações para subsidiar a X Conferência Municipal de Assistência Social. 
 
Parágrafo Único - A aprovação das propostas nos grupos dar-se-á por consenso ou maioria simples de 
votos. 
 
Art. 12 - As moções deverão ser entregues aos Coordenadores da Comissão Organizadora Regional até o 
início do Plenário de aprovação das propostas no período da tarde, com anúncio de término realizado 
pelo Coordenador da Mesa, e assinadas por pelo menos 30 (trinta) participantes. 
 

CAPÍTULO III - PLENÁRIO FINAL 
 
Art. 13 - O Plenário Final da Pré-Conferência será constituído pelos participantes, que deliberaram sobre 
as propostas apresentadas pelos relatores dos grupos temáticos.  
 
Art. 14 - O relator de cada grupo temático exporá sinteticamente no prazo de 10 minutos as 
considerações e propostas de cada grupo e entregará para a mesa coordenadora os formulários padrão 
preenchidos durante a discussão dos grupos temáticos. 
 
Parágrafo Único – Visando a consolidação e sistematização dos resultados que serão apresentados na X 
Conferência Municipal de Assistência Social, as Comissões Organizadoras Regionais deverão entregar 
em até 02 (dois) dias úteis após a realização da Pré-Conferência, à Comissão Organizadora Central do 
COMAS/SP, os seguintes materiais: lista de presença e Fichas de Credenciamento, instrumentais 
preenchidos dos grupos temáticos, o regimento aprovado pela plenária e moções. 
 

CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL 
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Art.15 - Organização Regional 
I - As Comissões Organizadoras Regionais, correspondentes às 31 regiões, são responsáveis pela sua 
infraestrutura e organização, sendo acompanhadas e subsidiadas pela Comissão Organizadora Central, 
conforme previsto na Resolução 663/COMAS-SP/2013. 

II - As Pré-Conferências de Assistência Social serão realizadas no âmbito das 31 regiões administrativas 
das subprefeituras, conforme segue: Butantã, Pinheiros, Sé, Lapa, Itaquera, Itaim Paulista, Cidade 
Tiradentes, São Miguel Paulista, São Mateus, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Vila Maria, Pirituba, 
Freguesia do Ó, Casa Verde, Jaçanã, Santana, Perus, Campo Limpo, Capela do Socorro, Parelheiros, 
Santo Amaro, M’Boi Mirim, Cidade Ademar, Aricanduva/Vila Formosa, Ipiranga, Jabaquara, Mooca, 
Penha, Vila Mariana e Vila Prudente/Sapopemba. 

 
CAPÍTULO V - DOS DELEGADOS 

 
Art. 16 - Delegados (as) 
I - O critério para a eleição de delegados(as) das Pré-Conferências de Assistência Social seguirá a 
normativa e deliberação do COMAS/SP. Os delegados(as) que serão eleitos na Conferência Municipal 
para a IX Conferência Estadual de Assistência Social seguirá a normativa e deliberação do CNAS e 
CONSEAS. 
II - Será considerada, na escolha de delegados, a participação dos segmentos definidos nas orientações 
do CNAS, CONSEAS e do COMAS/SP. 
III - Os delegados(as) à X Conferência Municipal de Assistência Social terão direito à voz e voto e deverão 
ser eleitos nas Pré-Conferências nas 31 Regiões. 
IV - Os Conselheiros(as) do COMAS/SP, titulares e suplentes, são delegados(as) natos à X Conferência 
Municipal, desde que participem integralmente do processo em pelo menos uma das Pré-Conferências 
das Regiões, com direito à voz e voto. 
V - A Comissão Organizadora Central da X Conferência Municipal de Assistência Social ficará responsável 
pelas listas dos delegados(as), observadores/as, referentes à X Conferência Municipal de Assistência 
Social, informando os seguintes dados: Regional, nome, RG, CPF, endereço para correspondência, 
telefone fixo e/ou celular, e-mail, segmento que representa, que estarão inclusos em formulário 
específico, anexo ao relatório. 
 
Art. 17 - Dos critérios de escolha dos Delegados(as) Titulares/Suplentes e Observadores, para a X 
Conferência Municipal de Assistência Social 
I - Eleger delegados e observadores da Sociedade Civil para a X Conferência Municipal da Assistência 
Social, garantindo o critério de 1/3 (um terço) para cada um dos segmentos - Usuários, Trabalhadores e 
Organizações/Entidades prestadores de serviços de Assistência Social.  
II - A composição dos delegados da Sociedade Civil para a X Conferência Municipal da Assistência Social 
será acrescida dos 18 (dezoito) Conselheiros da Sociedade Civil do COMAS/SP, os quais participarão da X 
Conferência Municipal da Assistência Social, na condição de delegados natos em consonância com o 
Artigo 16 - Inciso IV deste Regimento. 
III - Na representação da Sociedade Civil serão eleitos: 
a)Delegados(as) titulares, na proporção de 1 (um) delegado eleito para cada 5 (cinco) participantes da 
Pré-Conferência. Estes terão direito a voz e voto na X Conferência Municipal da Assistência Social; 
b)Delegados(as) suplentes, na proporção de 1 (um) delegado eleito para cada 10 (dez) participantes da 
Pré-Conferência. Estes terão direito a voz na X Conferência Municipal da Assistência Social; 
c)Observadores - até o máximo de 10 (dez) por Pré-Conferência, entre adolescentes e adultos, incluindo 
estagiários, os quais terão direito a voz na X Conferência Municipal da Assistência Social;  
IV - Na representação do Poder Público serão indicados para a X Conferência Municipal da Assistência 
Social delegados nas Pré-Conferências em número até à quantidade de delegados da sociedade civil. Só 
poderão ser delegados, os representantes do Poder Público que participarem integralmente de uma 
Pré-Conferência. 
§ 1º Não poderão ser transferidas vagas não preenchidas por delegados do Poder Público de uma região 
administrativa para outras. 
§ 2º- Serão eleitos os candidatos que entregarem para a Comissão Regional, a ficha de credenciamento 
devidamente preenchida em todos os itens, e no horário estabelecido, e obtiverem maior número de 
votos dos participantes, em pleito realizado em plenário. 
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§ 3º - Caso haja empate, proceder-se-á nova votação e ocorrendo novo empate, haverá sorteio. 
§ 4º - Os delegados deverão ser apresentados pela Comissão Organizadora Regional para referendo final 
do Plenário.  
§ 5º - Os delegados eleitos, ausentes no momento da apresentação, serão inabilitados, sendo indicado o 
suplente conforme a ordem decrescente de votos. 
 
Art. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Regional em conjunto com o representante 
do COMAS/SP mediador da Pré-Conferência. 
 
São Paulo, 25 de junho de 2013 
 

Comissão Organizadora Regional de Pirituba 

 

Após a aprovação do Regimento foi anunciada a apresentação da temática da X 
Conferência Municipal de Assistência Social pelo palestrante Anderson Rafael Barros do 
Nascimento. (Anexo 2) 

O palestrante se apresentou e agradeceu o convite. Falou sobre os investimentos da 
região e a sazonalidade desses investimentos. Comentou ainda sobre a diferenciação de 
organizações que trabalhavam na região de Pirituba e Jaguaré. 

Falou sobre o momento de fortalecimento para que todos os moradores da região 
pudessem garantir direitos no espaço aberto para a democratização e sobre a importância da 
conferência para que todos possam colocar suas ideias e garantir uma segurança melhor para 
suas vidas. 

Contou que tem conhecimento sobre a região, pois já atuou como trabalhador em 
Pirituba, e apresentou em seguida um cordel com o decálogo da Assistência Social. 

O palestrante explicou todos os eixos descritos na X Pré-Conferência de 
Pirituba/Jaguaré e abriu espaço para debate com a plenária. 

Um participante pediu esclarecimento sobre a ficha de inscrição e solicitou que fosse 
retirada a palavra “raça” do formulário e substituída por um termo mais correto. Alegou ainda 
que a Antropologia havia abolido esse termo, uma vez que a raça dos seres humanos é única e 
a questão étnica que faz diferença. 

Em seguida, a mesa agradeceu ao palestrante e informou para a plenária como 
ficariam as divisões dos eixos e orientou sobre as salas de cada um dos grupos. 

A Sra. Wilma agradeceu a presença da comunidade indígena do Jaraguá e também foi 
explicado que os Eixos I e VI seriam discutidos por um mesmo grupo, uma vez que o número 
de inscritos era muito baixo. 

Foi orientado também que os participantes que quisessem ser delegados na X 
Conferência Municipal de Assistência Social deveriam se candidatar até o início da plenária 
final.  
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3. Resultado do Credenciamento 
 
O credenciamento teve uma contabilização prévia que determinou a divisão dos 

grupos nos espaços disponíveis. Após o encerramento do credenciamento, conforme 
regimento se procedeu à contabilização final. Os números são os que seguem. 

 

EIXO TEMÁTICO NÚMERO DE INSCRITOS 

NO EIXO (FICHAS DE 

CREDENCIAMENTO) 

FACILITADOR(A) RELATOR(A) 

Eixo 1 – O cofinanciamento 

obrigatório da assistência social. 
12 inscritos 

Anderson 

Nascimento 

André 

Fontes 

Eixo 2 – Gestão do SUAS: 

vigilância socioassistencial, 

processo de planejamento, 

monitoramento e avaliação. 

41 inscritos Karina Tatit 
Daniel 

Manfrim 

Eixo 3 – Gestão do trabalho. 40 inscritos 

Rosana 

Marcondes 

Elizangela 

Claro 

Eixo 4 – Gestão dos serviços, 

programas e projetos. 
41 inscritos Luiz Rala 

Barbara 

Fernandes 

Eixo 5 – Gestão dos benefícios no 

SUAS. 
23 inscritos 

Liane 

Bittencourt 

Alexandre 

Feltrin 

Eixo 6 – Regionalização. 10 inscritos 

Anderson 

Nascimento 

André 

Fontes 

 
 O Resultado das listas de presença é o que segue. 
 

Eixo Nº de assinatura – Manhã Nº de assinatura – Tarde 

Eixo 1 12 assinaturas 19 assinaturas 

Eixo 2 41 assinaturas 28 assinaturas 

Eixo 3 40 assinaturas 34 assinaturas 

Eixo 4 41 assinaturas 23 assinaturas 

Eixo 5 23 assinaturas 16 assinaturas 

Eixo 6 10 assinaturas 06 assinaturas 

 
O resultado do credenciamento final é o que segue: 

• 168 Participantes inscritos (ficha de credenciamento preenchida). 

• 20 participantes do Poder Público – 18 representantes municipais, 01 representante 

estadual e 01representante federal. 

• 138 participantes da Sociedade Civil – 07 representantes de usuários, 15 
representantes de entidades/ONG e 116 representantes de trabalhadores sociais. 

• 06 observadores. 

• 02 convidados. 

• 02 pessoas não identificaram segmento. 
 

Dos participantes presentes 35 pessoas se candidataram a delegado. O resultado da 
eleição é o que segue no item 6. Desse relatório. 
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4. Relatório por eixo 
 

4.1. Eixo I e Eixo VI 

Os Eixos I e VI foram agrupados por conta do número de inscritos em cada eixo, porém 
o material dos dois eixos foi construído, pelo menos no que tange a recomendações e novas 
deliberações. 

Os trabalhos do grupo iniciaram com a apresentação de todos os participantes com a 
indicação de representação de segmento. O grupo contava com a presença de membros da 
aldeia indígena do Jaraguá, que tinham foco na discussão da política para seu território. 

O facilitador apresentou sua função, baseado no Regimento Interno e a do relator do 
grupo. 

Foi realizada a leitura dos objetivos específicos do Eixo I e da ementa do eixo. 

Foi levantada a questão que os temas são muito complicados para discussão uma vez 
que os membros não têm propriedade para trabalharem estes temas. 

Foi proposto então pelo facilitador que grupo trabalhasse cada item individualmente e 
que ele auxiliaria com explicações sobre os temas. Propôs ainda que o grupo iniciasse com a 
leitura das deliberações não realizadas de 2009 e 2011 para o Eixo I. 

O grupo aceitou a proposta e iniciou a leitura das deliberações das conferências 
anteriores para indicar as recomendações do grupo sobre o tema do cofinanciamento. 

Após contestação sobre o funcionamento das verbas para assistência, o facilitador 
explicou o processo, como o dinheiro é direcionado, sua origem etc. Com a explanação 
voltaram a leitura das deliberações que não foram implementadas e suas justificativas. 

Foram levantadas 6 deliberações, o processo de escolha se deu com a explanação 
sobre cada uma das propostas, por pessoas do grupo que defendiam a priorização da mesmas, 
e foram votadas quais seriam as principais e qual ordem de prioridade por votos, onde cada 
um dos membros tinha direito de votar 3 opções. 

Em seguida foram levantadas novas propostas. Seguem os textos. 

• Garantir que a qualificação e instrumentalização de equipes de trabalho da rede 
socioassistencial conveniada seja descentralizada e trazidas para dentro do 
território. 

• Dotar o SAS de autonomia financeira (unidade orçamentária). 

• Criação do CRAS indígena com estrutura e orçamento próprios, com isto também, 
fazendo o guia de cadastramento de famílias indígenas municipal. 

Após o levantamento iniciou-se a leitura das propostas não realizadas dos anos 
anteriores com relação ao Eixo VI. 

Foram levantadas, discutidas e votadas as deliberações dos anos anteriores, com 
ordem de prioridade. Utilizando a mesma metodologia aplicada para decisão do Eixo I. 

O grupo também elencou novas deliberações para o tema do Eixo VI. Foram elas: 
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• Implantar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos específicos para as 
comunidades indígenas da cidade de São Paulo. 

• Tendo em vista a falta de acesso a políticas públicas nos territórios de muita alta 
vulnerabilidade social pela dificuldade de implantação de serviços nas regiões que 
não possuem espaços físicos locais em terrenos regulares, indicar à Secretaria 
Geral do município a possibilidade de disponibilizar a utilização de terrenos 
irregulares/municipais para implantação de serviços socioassistenciais conforme a 
necessidade. 

• Implantar a rede dos TEG (Transporte Escolar Gratuito) para serviços 
socioassistenciais conveniadas. - Propor parceria com a secretaria municipal de 
educação para utilização da rede de transporte escolar na ligação dos serviços 
sócio assistências  

O grupo foi dispensado e seguiu para a plenária. 

O quadro preenchido do Instrumental 2 pelo grupo e aprovado pela Plenária encontra-
se em anexo (Anexos 3 e 8). 

 

4.2. Eixo II 

Karina se apresentou e explicou que por ser um grupo grande o trabalho ocorreria de 
maneira invertida em relação aos outros grupos. Haveria apenas apresentação e depois 
horário de almoço, no retorno seria feita toda a discussão. 

Karina pediu que todos se apresentassem ao rodar de uma “bolinha” da fala e da 
escuta, instrumento lúdico para trabalhar com o grupo essas questões. Cada um deveria dizer 
o nome e algo de que gostasse. A dinâmica ocorreu tranquilamente e às 13h00minh todos 
saíram para o almoço. A facilitadora combinou o horário de retorno e pediu pontualidade. 

O relator avisa que a gravação foi iniciada e que iria repassar a lista de presença da 
tarde para que todos assinassem. 

A facilitadora iniciou os trabalhos, leu os “Objetivos Específicos” e a “Ementa”. Depois 
leu o item “É importante debater sobre”. Explicou como seria feita a discussão e propôs a 
divisão em subgrupos, porém mesmo com a argumentação de que os subgrupos permitiriam 
maior espaço de fala para as pessoas o grupo definiu que trabalharia em plenária. 

Foi realizado então um acordo de convivência para que o processo em grupo 
funcionasse adequadamente.  

A facilitadora pediu que os participantes observassem as deliberações não 
implementadas. 

Uma pessoa citou a 33/2009. 

Com relação à deliberação 52/2011 um participante comentou a proposta de criação 
de CREAS específico para a população indígena, argumentando que deveria ser indicada a 
criação de CRAS apenas específico para as populações indígenas e levando em conta que o 
critério de número de famílias não é adequado essa população. Apontou a vulnerabilidade das 
comunidades. 



13 

 

Um participante levantou uma “questão de ordem” solicitando que todos observassem 
o instrumental II da apostila e que as deliberações não implementadas deveriam apenas ser 
priorizadas. O seu texto não poderia ser modificado. 

Outro participante lembrou que a questão indígena é nacional e que isso deve ser 
levado em consideração. 

Uma pessoa chamou atenção para a deliberação 55/2011. Argumentou que, por se 
tratar de nutrição, deveria ser prioridade máxima. E que a deliberação em sua forma não 
regulamenta a forma de garantia do direito. 

Um participante lembrou que a questão da alimentação aludida na deliberação 55 
deve ser encarada como um ponto de saúde pública (com profissionais de nutrição 
envolvidos). 

Um participante indicou que por ser uma questão intersetorial e não implementada 
deveria ser priorizada. Outra participante lembrou que os programas de transferência de 
renda, por exemplo, não aparecem na redação. 

Um participante recordou que o grupo já havia verificado 3 deliberações para 
recomendar.  

Uma participante defendeu que as propostas deveriam ser reformuladas. 

Após uma discussão longa o grupo definiu que a 55/2011 seria recomendada da forma 
que estava, uma vez que não era possível alterar redações. Sendo que ela seria a primeira das 
prioridades. 

Um participante chamou a atenção para a deliberação 37/2011. E ela foi votada pelo 
grupo como prioridade. 

Outro participante sugeriu que a deliberação 09/2011 fosse priorizada em conjunto 
com a 37/2011 uma vez que tratavam da necessidade de atentar as demandas do território. 
Lembrou também que é necessário um diagnóstico das demandas populacionais. 

O grupo definiu que as quatro deliberações selecionadas seriam as seguintes, em 
ordem de prioridade: 09/2011 (União, Estado e Município, Legislativo e Judiciário), 
37/2011(União, Estado, Município e Judiciário), 55/2011 (União, Estado, Município, Legislativo 
e Judiciário) e 33/2009 (Município). 

Karina propôs retomar a discussão lendo a deliberação que foi implementada e propôs 
ao grupo que analisassem quais teriam sido os avanços pontuados, tanto pela deliberação 
como na região. 

Um participante disse que estava mais claro em seu serviço, ligado às medidas 
socioeducativas, quem seriam as pessoais que são atendidas. O CREAS repassou à Fundação 
CASA e um perfil da família dos atendidos. 

Outro participante pontuou que esse é um avanço muito importante. Mas argumentou 
que o cruzamento de dados e uma avaliação integrada ainda deveriam ser buscados. Lembrou 
que há deficiências no cruzamento de dados entre os próprios CREAS. 
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Outro participante informou que entre FUNAI e INSS houve melhora na troca de 
informações, em especial com relação à obtenção de certos benefícios. 

Karina perguntou pelas prioridades em relação aos desafios referentes às deliberações 
não Implementadas. 

O grupo elencou que era necessário focar na qualidade e não na quantidade dos 
atendimentos do CRAS. 

Foi elencada também a dificuldade com relação à composição adequada das equipes 
técnico-administrativas de CRAS e CREAS quanto ao número de funcionários e sua 
especialização. 

O grupo sugeriu então desenvolver e aprimorar formas de participação. 

Definiu ainda como dificuldade a integração dos diversos serviços, programas, projetos 
e benefícios de Assistência Social. 

Propôs como deliberação nova: Apresentar proposta de implantação de um CRAS 
Indígena. 

O quadro preenchido do Instrumental 2 pelo grupo e aprovado pela Plenária encontra-
se em anexo (Anexo 4). 

 

4.3. Eixo III 

A facilitadora Rosana iniciou o trabalho com o grupo explicando o seu funcionamento 
e programação. Informou ainda que pelo atraso da plenária os grupos fariam um revezamento 
para o almoço e logo em seguida retomariam os trabalhos até o horário da plenária final. 

Com o retorno do grupo a facilitadora escreveu na lousa as etapas da discussão. 
Solicitou que os participantes se apresentassem, colocando expectativas do trabalho na sala. 
Algumas das expectativas colocadas pelo grupo foram: mudança, conhecimento, defesa dos 
trabalhadores, que as deliberações levem planejamento e mudança para o usuário e 
propostas. 

Foi realizada então a leitura da ementa do Eixo III. 

Rosana colocou na lousa alguns itens da ementa para discussão: gestão do trabalho; 
plano de carreira, concursos, precarizações; educação permanente/capacitação; 
financiamento; implementação NOB-RH. 

O grupo foi dividido em 05 subgrupos para a construção das recomendações. 

Após as definições dos grupos a facilitadora fez um quadro comparativo na lousa para 
verificar as 05 deliberações que seriam priorizadas. 

Após avaliação e discussão o grupo elencou as propostas abaixo: 
1) 07/2011 - garantir suporte e acompanhamento profissional especializado, para 
todos os trabalhadores da rede pública e conveniada, envolvendo atendimento 
psicológico e psicossocial, com vistas à: 
a) manutenção e valorização da saúde física e mental dos mesmos; 
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b) prevenção dos riscos a que estão expostos; 
c) melhoria da atuação dos profissionais da assistência social junto aos serviços e 
usuários, contribuindo para o equilíbrio pessoal e redução das pressões do ambiente. 

2) 57/2009 - implantar um plano de formação continuada para usuários, 
trabalhadores, entidades, gestores e conselheiros eleitos para melhor conhecimento 
dos territórios da assistência social para monitoramento, implantação e ampliação dos 
serviços socioassistenciais. 

3) 03/2011 - garantir o quadro de recursos humanos dos serviços socioassistenciais 
previsto nas portarias, observando as especificidades de cada serviço e dos territórios 
atendidos, garantindo equipes transdisciplinares nos serviços da rede pública e 
privada. 

4) 52/2011 - ampliar a rede socioassistencial em todas as regiões do município, 
implantando efetivamente uma unidade de CRAS para cada 5.000 famílias 
referenciadas (conforme previsto na NOB-SUAS e na Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS), priorizando os locais de alta vulnerabilidade para enfrentamento da 
extrema pobreza, de acordo com diagnóstico socioterritorial. 

5) 09/2011 - garantir a criação de mecanismos que possibilitem a estruturação da 
gestão do trabalho e da política de assistência social para a gestão do território com 
publicização dos dados na rede socioassistencial. 

Cada grupo descreveu seus avanços, dificuldades, propostas novas, pontos positivos, 
negativos da pré-conferencia e sugestões para próximas pré-conferencias. 

As apresentações começaram por ordem de término de cada grupo, pois foram 
coladas à lousa todas as tarjetas com seus pontos definidos. 

O subgrupo 3 definiu como avanços: Publicação da tipificação dos serviços da rede 
socioassistencial; Publicação da resolução 4 do CNAS de 13/03/2013 – política nacional de 
educação permanente; Implantação do SASF para o acompanhamento das famílias. 

Como dificuldades: Os profissionais da rede conveniada não conhecem a tipificação, e 
as ofertas que os serviços devem propor ao usuário; Número de trabalhadores, requer estudo 
para ampliação de quadro funcional; Número insuficiente de supervisão para 
acompanhamento e monitoramento dos serviços conveniados. 

As suas propostas novas foram: Capacitação permanente para profissionais dos 
serviços tipificados e da rede pública; Estudo de viabilidade de ampliação dos quadros da rede 
tipificada para garantir eficiência e eficácia no atendimento ao usuário, frente a doenças e 
falta dos trabalhadores e para participação nas capacitações; Estruturação de tabela de 
lotação de pessoal para rede pública, considerando características de território, demandas, e 
áreas de atuação dos CRAS e CREAS: cadastro PTR, acompanhamento do usuário, busca ativa, 
e supervisão dos serviços conveniados; Esclarecer o papel da capacitação para o usuário na 
política da assistência social. 

O subgrupo 2 definiu como avanços: Alimentação (usuário); Prestação de contas; 
Implantação do CRAS e CREAS do Jaraguá e Pirituba. 

Como dificuldade: Aumento da verba; Faltam cursos, não há capacitação; Falta de 
funcionários. 
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Suas novas propostas foram: Aumentar quadro funcional; Padronizar a renda per 

capta, para todos os CCAS e CJ, independente do número de atendimentos; Estudo de 
viabilidade, de ampliar quadro CCA com mais um educador para participação em capacitação e 
substituição nas faltas. 

O subgrupo 1 elencou como avanços: Ampliação de banco de dados; Disponibilização; 
Melhora de salários (Administrativos do Poder Público). 

Como dificuldades: Escassez de RH; Formação continuada; Salário. 

Já o subgrupo 4 definiu como avanços: Mais convênios; Verba de alimentação para 
usuário; Prestação de contas. 

As dificuldades definidas foram: Capacitação dos funcionários; Melhoria dos salários; 
Investimento de capacitação multiprofissional. 

O subgrupo 5 elencou como avanço a questão da alimentação. 

As dificuldades do grupo foram: Manipulação das políticas públicas por contas dos 
partidos; Falta de orçamento; 

Resultado final do grupo segue abaixo. 

Avanços: Alimentação; Prestação de contas; Publicação da tipificação da rede 
socioassistencial e política nacional de educação permanente. 

Dificuldades: Escassez RH; Falta de capacitação; Salário. 

Propostas novas: Capacitação permanente para profissionais dos serviços tipificados e 
da rede pública; Estudo de viabilidade de ampliação dos quadros da rede tipificada para 
garantir eficiência e eficácia no atendimento ao usuário, frente a doenças e falta dos 
trabalhadores e para participação nas capacitações, e estruturação de tabela de lotação de 
pessoal para rede pública, considerando características de território, demandas, e áreas de 
atuação dos CRAS e CREAS: cadastro PTR, acompanhamento do usuário, busca ativa, e 
supervisão dos serviços conveniados; Valorização salarial para os profissionais da rede 
socioassistencial, direta e conveniada. 

Após término da discussão todos foram para plenária para avaliar as propostas dos 
eixos. 

O quadro preenchido do Instrumental 2 pelo grupo e aprovado pela Plenária encontra-
se em anexo (Anexo 5). 

 

4.4. Eixo IV 

O facilitador Luiz apresentou a equipe de assessoria ao grupo e pediu para as pessoas 
que estavam fora do círculo de cadeiras que sentassem mais próximas. 

Luiz pediu para que cada um se apresentasse ao grupo e dissesse o que fazia e em que 
local. 
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O facilitador falou sobre como seria o decorrer do trabalho, explicou que primeiro 
seriam lidos os enunciados de deliberações das conferências anteriores para serem analisadas 
pelo grupo e colocadas em debate. 

Abriu para comentários, porém ninguém se manifestou. 

Fez um breve parecer reflexivo sobre o que foi lido e propôs a continuação da leitura.  

Uma componente conclui a leitura e o facilitador abriu novamente para manifestação 
e perguntou sobre as observações e expectativas acerca do Eixo. 

Uma componente do grupo perguntou da validade da “pré” da pré-conferência e disse 
que havia trazido as propostas e que elas deveriam ser usadas pelo grupo. 

Luiz falou que essas propostas seriam discutas em um segundo momento e que seriam 
tratadas como propostas novas. Antes disso deveriam ser analisadas se já estão ou não 
contempladas nas propostas das conferências anteriores. 

Como a discussão se prolongou no grupo a coordenadora da Assessoria buscou 
resolver o conflito e explicou que os eventos preparatórios das pré-conferências tinham 
caráter local e que não se perderiam na discussão geral, porém elas estariam mais apropriadas 
para uma avaliação para as subprefeituras. No momento o grupo deveria se concentrar em 
propostas mais abrangentes que contemplassem o município todo. Disse ainda que se 
existissem questões com essa característica as pessoas que participaram dos eventos 
preparatórios deveriam colocá-las no momento mais adequado, no grupo. 

Luiz afirmou que constaria no relatório do grupo a questão levantada com relação à 
importância desses eventos, pra serem avaliados posteriormente pelas comissões 
organizadoras, porém que o foco no momento deveria ser com relação ao trabalho que o 
grupo deveria realizar naquele evento. 

O grupo iniciou a leitura das deliberações não implementadas e para o item 31 há 
indicação de priorização. 

Porém o grupo discutiu que os itens 57, 31 e 67 estavam redundantes optando apenas 
pela priorização do item 57, que aparentemente estava com informações mais completas, 
embora falassem sobre o mesmo assunto. 

O grupo se manifesta contra a priorização do item 03 e uma integrante esclareceu 
sobre a importância de novos concursos públicos para suprir as demandas de profissionais que 
estão se aposentando. 

Duas componentes do grupo discutiram sobre o item 19 para compreender melhor a 
aplicação do mesmo. 

O grupo concordou que a questão não deveria ser reforçada. 

Uma integrante perguntou quem foi o responsável pelas justificativas e Luiz esclareceu 
que a SMADS foi a responsável.  

O grupo cobrou que deveria ser elaborado um melhor apontamento sobre os 
responsáveis pelas justificativas. 
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No item 55 o grupo concordou com a deliberação e entendeu que a justificativa estava 
em desacordo com o que era solicitado. 

Foram votados os itens discutidos como recomendações e a ordem em que deveriam 
ser priorizados. 

As novas propostas elencadas pelo grupo foram: 

-Implantação de mais CCAS/CJ e NCI nos distritos de Pirituba (Jardim Felicidade), 
Jaraguá, Jardim Rincão, Canta Galo, Vila Mirante, Vila Aurora, Taipas e Sítio Botuquara.  

 -Criação de um Centro de Convivência Indígena dentro da Aldeia Indígena do Jaraguá 
que respeite suas singularidades. 

- Contemplar nos serviços de Assistência Social que atendem pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, pessoas em situação de rua e nos serviços de acolhimento, 
profissionais da área da saúde. 

O grupo debateu sobre a necessidade Interlocução entre os SASF (Serviço de 
Assistência Social a Família) e a Rede. E sobre as maneiras de favorecer participação de 
conselheiros tutelares nas conferências e reuniões.  

O quadro preenchido do Instrumental 2 pelo grupo e aprovado pela Plenária encontra-
se em anexo (Anexo 6). 

 

4.5. Eixo V 

Os trabalhos do eixo tiveram início com a apresentação da facilitadora e do relator e 
em seguida a apresentação de todos os participantes presentes no grupo. 

Em seguida o grupo realizou a leitura da ementa e dos objetivos específico do Eixo V, 
que tratava de benefícios do SUAS. 

Sobre a deliberação 33/2009 o grupo comentou que a pesquisa de satisfação, ajuda no 
auxílio dos lados positivos e negativos, do funcionário ou do usuário do serviço. A pesquisa 
auxilia para saber qual é secretária que possui mais problemas, desde saúde até assistência 
social. 

O grupo definiu que manteria o canal junto à ouvidoria para agilizar a comunicação 
entre setores e secretárias. 

Sugeriu unificar as informações das deliberações 36/2011 e 55/2011. 

Sobre a 36/2011 foi dito que era necessário garantir recursos dentro de um prazo para 
execução do controle social, pois os prazos não cumpridos para execução de projetos. Prazos 
longos para liberação de orçamentos 

E sobre a deliberação 55/2011 que havia falta de subsídios para material técnico. 
Serviços conveniados para garantir estes alimentos. E que era necessário diferenciar tipos e 
tamanhos de cesta básica para cada família, algumas possuem pessoas que precisam de uma 
atenção maior como exemplo, famílias com pessoas diabéticas. Além de que a cota alimentar 
não estava adequada. 
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O grupo deliberou como sugestão de proposta o seguinte texto: Que os serviços da 
rede socioassistencial (Proteção Básica Especial) garantam acesso à alimentação diversificada e 
nutricional balanceada. 

O grupo observou que a facilitadora estava auxiliando-os para que tomassem decisões 
de forma rápida e direta, pois todos estão participando muito bem.  

Após o intervalo do almoço o grupo discutiu a deliberação 56/2011 e comentou que 
para que seja realizado aumento deveria haver um por que. Pois muitos já recebem auxílio 
como o referente ao Programa Bolsa família. Foi dito também que muitas pessoas têm se 
aproveitam destes benefícios para não trabalhar. 

Sobre a deliberação 54, o grupo definiu que a mesma não havia sido implementada 
corretamente. 

E sobre a deliberação 17 que ainda faltava a implantação de mais unidades como CRAS 
e CREAS. 

O grupo definiu como deliberações novas: 

- Fortalecer a parceria intersetorial a partir da SMADS, com a Saúde e Educação quanto 
ao Programa Bolsa Família, para a unificação de informações em todos os níveis 
hierárquicos atribuindo e definindo papéis de cada política quanto ao programa. 

- Diminuir o prazo para contemplação dos benefícios de transferência de renda em 
caso de extrema pobreza e situação de risco social. 

- Aperfeiçoar as estratégias de fiscalização dos programas de transferência de renda e 
tornar transparente o processo de monitoramento e avaliação dos usuários. 

O grupo por fim realizou uma rápida avaliação da pré-conferência e encerrou os 
trabalhos. 

O quadro preenchido do Instrumental 2 pelo grupo e aprovado pela Plenária encontra-
se em anexo (Anexo 7). 
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5. Plenária Final 

A plenária final teve início às 16h25minh com a composição da mesa que conduziria os 
trabalhos da tarde. 

A mesa é composta e o mediador, Sr. Rubens, lembrou aos participantes que deveriam 
ser entregues, naquele momento, as moções assinadas por no mínimo 30 pessoas e que todos 
deveriam assinar a lista de presença do período da tarde, pois os facilitadores e relatores 
tinham repassado as listas nos grupos, mas algum participante poderia não ter assinado. 

Notava-se um esvaziamento da plenária e foi decidido que as moções seriam recebidas 
ao fim das discussões dos eixos para garantir que seus proponentes conseguissem o número 
mínimo de assinaturas. 

Para agilizar a execução das atividades da tarde, os grupos foram apresentados na 
ordem em que terminaram os trabalhos, pois o material já havia sido preparado para a 
exposição. 

A facilitadora do Eixo V iniciou a leitura do material produzido pelo grupo. Informou 
que o grupo havia solicitado que ficasse registrado que era necessário que as propostas das 
conferências fossem efetivadas com brevidade, que não ficassem estagnadas. 

Em regime de votação, o conteúdo apresentado pelo Eixo V foi aprovado. 

Nesse momento foram entregues, lidas e referendadas quatro moções. O conteúdo na 
íntegra encontra-se no Anexo 9 desse relatório. 

Em seguida a relatora do Eixo III realizou a leitura do material produzido pelo grupo. 

A mesa colocou o conteúdo em votação e o Eixo foi aprovado. 

O facilitador do Eixo IV apresentou o material produzido pelo grupo e falou 
rapidamente sobre cada um dos itens. 

O Eixo foi aprovado por unanimidade. 

Após a aprovação do Eixo IV, o relator do Eixo II realizou a leitura do Instrumental 
produzido pelo grupo. 

Foi realizado um destaque da mesa na compreensão da observação com relação à 
alimentação. A mesa explanou que essa questão é considerada um direito desde 2010. Porém 
o texto foi mantido pela plenária. 

Em seguida, o conteúdo foi colocado em votação e aprovado pela plenária. 

Os Eixos I e VI foram discutido por um mesmo grupo, porém o relator leu em separado 
o material de cada um dos Eixos. 

O Eixo I foi aprovado por unanimidade. Já no Eixo VI foi solicitado um esclarecimento e 
posteriormente o seu conteúdo também foi aprovado. 
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O mediador agradeceu a equipe que efetuou a leitura e indicou para a plenária que 
naquele momento seriam convocados os candidatos a delegados que ainda estivessem 
presentes. 

Foram chamados os delegados da sociedade civil para aclamação e, em seguida, a 
delegação do poder público. 

Foi informado pela mesa que a quantidade de delegados que a regional tinha direito 
era superior a quantidade de delegados presentes e por este motivo todos estariam eleitos. 
Sendo assim, foi solicitada a aclamação dos mesmos. 

Foi solicitada pela plenária a inclusão de delegados representantes da comunidade 
indígena do Jaraguá. 

Outro participante pediu à mesa que votasse a sua indicação para delegado, pois alega 
ter chegado após o encerramento do credenciamento, mas participou de todo o trabalho no 
Eixo e representaria também a comunidade indígena do Jaraguá. 

A plenária aprovou a candidatura de Marcos Julio Aguiar e o aclamou. 

Foi verificado também se mais alguém presente gostaria de assumir uma vaga como 
observador à X Conferência Municipal. 

Após o encerramento da eleição, Sr. Rubens encerrou oficialmente a pré-conferência 
de Pirituba, às 17h40minh. 

 
Informações Gerais. 

Nome da SAS SAS Pirituba/Jaraguá 

Identificação da Conferência PJ 

Datas e período de realização 25/06/2013 das 09h00min às 17h40min 

Número total de participantes 168 

 

Número de Delegados(as): 

Sociedade Civil Governamentais 

Usuários Trabalhadores Entidades Municipais Federais 

03 04 06 07 01 

 
Eventos preparatórios de mobilização que antecederam a Conferência 

Tipo de evento de 
mobilização 

Nº de 
eventos de 
cada tipo 

Nº de participantes 

Usuários 
Representantes 

de 
Organizações 

Trabalhador
es Sociais 

Poder 
Público 

(X) Pré-conferência 01 16 13 44 11 

(X) Plenárias 01 06 07 17 03 

( ) Palestras      
( ) Debates públicos 

     
(X) Reuniões 03 

   
16 

(X) Encontros 
temáticos 

01 07 03 01 02 

( ) Outras formas:      
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6. Delegados 
 
Segue a lista de delegados aprovados pela pré-conferência de Pirituba/Jaraguá. 
 

TITULAR ADILSON LAURINDO  USUÁRIOS 

TITULAR RONALDO DE LIMA DA SILVA  USUÁRIOS 

TITULAR SUELI DE AQUINO  USUÁRIOS 

TITULAR JAMILLE LOPES SILVA  TRABALHADORES SOCIAIS 

TITULAR MARIA DO CARMO E SILVA SOUZA ALENCAR  TRABALHADORES SOCIAIS 

TITULAR NADIA CRISTINA ELIAS  TRABALHADORES SOCIAIS 

TITULAR AIDA KAZUE MATSUMOTO   ONG/ENTIDADES 

TITULAR ANDRESSA MARIA DE LIMA   ONG/ENTIDADES 

TITULAR CAROLINA DE ARAÚJO MALAQUIAS   ONG/ENTIDADES 

TITULAR DÉBORA DA SILVA MAIA   ONG/ENTIDADES 

TITULAR JOSÉ LACIONE DE ABREU DIAS  ONG/ENTIDADES 

TITULAR MARCOS JÚLIO AGUIAR   ONG/ENTIDADES 

TITULAR SIGILDES BACELAR FRANCESCONI   ONG/ENTIDADES 

TITULAR DORIS MARLY MARTINS  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR ELIZABETE DE GOIS PINTO  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR EUNICE RODRIGUES BARBOSA  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR LUIZ CARLOS DE SOUZA  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR VANESSA LAPLECHADE CABRERA  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR WILMA HARUTO TANAKA  TRABALHADORES MUNICIPAIS 

TITULAR ADRIANA DOS SANTOS GOMES  GESTORES MUNICIPAIS 

TITULAR MARCIO JOSÉ ALVIM DO NASCIMENTO  GESTORES FEDERAIS 

 

ANA MARIA TENÓRIO DOS SANTOS  OBSERVADORES 

 

ELIELTON RAMOS SOARES  OBSERVADORES 

 

LEILA GONÇALVES SILVA AMADEUS  OBSERVADORES 
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7. Avaliação da Pré Conferência 

Foram respondidas 96 fichas de avaliação. A maioria das respostas ficou entre Muito 

Bom e Bom. 

Segue quadro de análise quantitativa: 

 

Item de avaliação 

Valoração 

Excelente 
Muito 

Bom 
Bom Regular Ruim 

Sem 

resposta 

Metodologia aplicada na Pré-

Conferência. 
06 29 43 13 01 04 

Divulgação/mobilização da Pré-

Conferência. 
08 18 46 19 02 03 

Informação/subsídios de apoio à 

Pré-Conferência (Cadernos, 

Instrumentais e Texto-Base). 

13 34 38 08 00 03 

Infraestrutura na Pré-Conferência 

(Local e estrutura física). 
18 35 34 03 03 03 

Acessibilidade da Pré-

Conferência. 
13 30 46 01 00 06 

Alimentação na Pré-Conferência. 17 38 35 05 00 01 

 

Com relação ao questionamento “Você considera que o evento cumpriu com a finalidade 

proposta?”, os participantes se manifestaram da seguinte forma: 

SIM NÃO SEM RESPOSTA 

65 14 17 

 

Foram efetuados também comentários sobre esse item, que estão listados na íntegra e sem 

correções: 

• Banheiro muito sujo e fedido. 

• Sim, mas ficamos mais discutindo que já foi proposto nas conferências anteriores. 
Serviu para esclarecer sobre os serviços para os próprios servidores e também seus 
usuários. 

• Apresentação mais dinâmica (palestras muito cansativa). 

• Precisa de mais pontualidade. 

• O palestrante precisa ser mais dinâmico na fala, de modo que as pessoas se 
interessem pelo tema abordado. 

• Não foram contempladas as propostas levantadas na pré da pré-conferência pelos 
organizadores da conferência em forma de documento para apresentar na pré-
conferência. 

• Como existem diferentes segmentos participantes, é necessário que se esclareça o 
significado das diversas siglas utilizadas no caderno da pré-conferencista. 
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• Acredito que muitos assuntos levantados na pré da pré-conferência acabaram sendo 
perdido, o que poderia ter sido utilizado nas discussões dos eixos e assim ganharíamos 
tempo. 

• Foi uma bosta espera mais empresa contratada não conhece nossa região. 

• Empresa contratadas (terceirizadas) não conhecem nossa região muito menos as 
necessidades que variam de lugar. 

• Palestra cansativa, redundante em vários assuntos muita desorganização centro do 
eixo. 

• Com certeza são comunidades carentes que precisam do SASF que dar assistência às 
famílias carentes e CRAS/CCA são muito carentes principalmente as famílias de Taipas, 
Jaraguá e região. 

• Gostei, foi minha 1ª vez, gostaria de entender +. 

• Não houve tempo hábil para discussões sobre cada item. 

• A parte principal- o trabalho de debate e discussão em grupos foi prejudicado devido 
ao alongamento da palestra. 

• Poderia ter sido mais proveitosa. 

• Que nas pré-conferências tenhamos indígenas em todas. 

• Sim, porém muitos são os assuntos abordados e tempo muito curto, podendo abrir 
mais encontros para discussões dos problemas, soluções, sugestões. 

• É bom ter todos em CRAS, CRES e CCA também. 

• Em momentos as discussões ficarem muito restrita a metodologias de execução de 
tarefas do dia a dia, em especial dos participantes de órgãos públicos. E, quanto as 
atividade das organizações sociais, pouco foi abordado no EIXO 2. 

• Pois muito se falou, tornando se assim um encontro cansativo não haveria necessidade 
de tantas horas (9h00 as 18h00, muita conversa e pouca solução. 

• Mas poderia ter uma objetividade maior, pois tem alguns momentos que se perde 
muito tempo e atrapalha o andamento do evento, ou seja, a proposta inútil. 

• Acredito que poderíamos ter evoluído mais, mas discussões. A assistência cobra a 
articulação de redes mais foge dela. É mais fácil dar cesta básica do que articular 
parcerias com o Governo estadual e a rede de restaurantes populares, por exemplo. 

• Não completamente. Os atrasos e a falta de tempo para discussões em grupo 
prejudicaram o desenvolvimento das propostas. 

• Faltam mais propostas a seres compridas e tempo. 

• Faltou tempo para discussão individual ou grupo. 

• Teria que ter mais conferências, mas voltadas para o social. 

• Valorização do debate e de elucidação das dúvidas de usuários e trabalhadores que 
não são da área técnica. 

• Pois deixou muito a desejar na parte de organização em grupo. 

• Acredito que deveria ser mais objetivo, sem muita apresentação (mesa, hino nacional 
etc.). 

• Também, deveria ser dividido por CCA, CJ, CRAS etc. 
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Anexos  

Anexo 1 - apresentação de slides SAS PIRITUBA/JARAGUÁ 
 
 

Slide 1 

X PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORIENTAÇÕES PREPARATÓRIAS 

Sao Paulo - 2013
 Slide 2

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TEMA

A GESTÃO E O 
FINANCIAMENTO NA 

EFETIVAÇÃO DO SUAS

 

Slide 3 

X Pré-Conferência Regional da SAS PIRITUBA
Dia 25 de Junho de 2013
Horário das 9h00 às 17h00.
Local: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA SÃO  PAULO - PIRITUBA
Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 3.305

X Conferência Municipal
04 a 06 de setembro de 2013

Local: Anhembi – Sao Paulo – SP

IX Conferência Estadual
01a 03 de outubro de 2013

Atibaia - SP

IX Conferência Nacional:
16 a 19 de dezembro de 2013

Brasilia - DF

CRONOGRAMA

Cidade de São Paulo 

31 
Pré-Conferências 

Regionais

 Slide 4

O que são as Conferências de 
Políticas Públicas?

• São espaços amplos e 
democráticos de 
discussão e 
articulação coletivas

• São realizadas em 
âmbito Municipal, 
Estadual e Federal

Principais características:

• Espaço político de discussão e 
troca de experiências;

• Reunir governo, sociedade civil 
organizada e cidadãos;

• Avaliar a situação de 
deliberações anteriores e 
apresentar novas propostas;

• Estabelecer um pacto para 
alcançar metas e prioridades.

 

Slide 5 

Quem Participa das Conferências ?
Adultos e adolescentes a partir de 16 anos completos.

• Gestores da assistência social e representantes de órgãos 
públicos;

• Trabalhadores da assistência social e de outras políticas que
fazem interface com a assistência social;

• Representantes de entidades de assistência social;

• Usuários e representantes de organizações de usuários;

• E outros (convidados e observadores).

 Slide 6

Poder Público
• Servidores indicados pela gestão local da Assistência Social e

referendados na Pré-Conferência.

Usuários da Assistência Social

Pessoas vinculadas aos:

• Programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS; 

• Grupos que têm como objetivo a luta por direitos e 
movimentos sociais, 

• Fóruns vinculados à PNAS.

 

Slide 7 

Entidades de Assistência Social

• São aquelas nas quais seus atos constitutivos definem expressamente sua 
natureza, objetivos, missão e público alvo, de acordo com as disposições 
da Lei nº 8.742/93 – LOAS e Decreto nº 7.308/2007.

Trabalhadores da Área

• Conforme Resolução do CNAS nº 23, de 16/02/2006,art. 1º:

• Formas legítimas de organização de trabalhadores do setor:

– Associações de trabalhadores
– Sindicatos
– Federações
– Confederações
– Centrais sindicais
– Conselhos federais de profissões regulamentadas

 Slide 8

Delegados

• Terão direito a voz e voto e deverão ser eleitos nas 31 Pré-
Conferências.

• Só poderão ser delegados, os representantes do Poder Público
e da Sociedade Civil, que participarem integralmente da Pré-
Conferência.

• Delegados do Poder Público serão indicados em igual número
ao número de delegados da sociedade civil.

• Os Conselheiros do COMAS/SP, titulares e suplentes, são
delegados natos, com direito à voz e voto, desde que
participem integralmente do processo em pelo menos 01 (uma)
das 31 Pré-Conferências.
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Slide 9 

Delegados

• Delegados titulares - com a obrigatoriedade da proporção de 1
delegado eleito para cada 5 participantes da Pré-Conferência.
Estes terão direito a voz e voto na X Conferência Municipal –
Sociedade Civil e Poder Público.

• Delegados suplentes - com a obrigatoriedade da proporção de
1 delegado eleito para cada 10 participantes da Pré-
Conferência. Estes terão direito a voz na X Conferência
Municipal – Sociedade Civil e Poder Público.

• Observadores - até o máximo de 5 por Pré-Conferência, entre
adultos e adolescentes, os quais terão direito a voz na X
Conferência Municipal.

• Obs.: O Poder Público poderá indicar um número de delegados
até o limite da paridade.

 Slide 10

CONFERÊNCIAS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2013

Tema
A Gestão e o Financiamento 

na efetivação do SUAS

 

Slide 11 

Eixos da Conferência

• EIXO 1: O COFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

• EIXO 2: GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

• EIXO 3: GESTÃO DO TRABALHO

• EIXO 4: GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

• EIXO 5: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS

• EIXO 6: REGIONALIZAÇÃO

 Slide 12 

Objetivos específicos: 

• Avaliar o quadro da gestão orçamentária e financeira; 

• Fortalecer o orçamento próprio para o cofinanciamento da 
política;

• Conhecer o ciclo orçamentário, prazos e interlocutores;

• Afirmar o compromisso do cofinanciamento da política de 
assistência social com o exercício do controle social. 

Eixo - 1 O COFINANCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

Slide 13 

Objetivos específicos: 

• Compreender a vigilância socioassistencial, processos de
planejamento, monitoramento e avaliação da gestão do SUAS;

• Discutir e analisar a operacionalização da vigilância
socioassistencial, enfocando a utilização de todos os sistemas de
informação, da organização do diagnóstico socioterritorial e do
mapeamento de vulnerabilidades.

Eixo - 2 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS DE 
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Slide 14

Objetivos específicos: 

• Avaliar e reafirmar a concepção de gestão do trabalho da gestão
do SUAS e qualificação dos serviços, programas, projetos e
benefícios, tomando como premissa o exercício do controle
social;

• Discutir a gestão do trabalho na perspectiva da implantação de
quadros efetivos de funcionários, planos de cargos, carreiras e
salários e de concurso público;

• Qualificar o debate sobre a educação permanente na assistência
social.

Eixo - 3  GESTÃO DO TRABALHO

 

Slide 15 

Objetivos específicos: 

• Avaliar os processos de acompanhamento dos serviços, 
programas e projetos ofertados pela rede socioassistencial;

• Avaliar a gestão dos processos de articulação e integração entre 
serviços, programas e projetos, por nível de complexidade do 
SUAS: proteção social básica e especial; 

• Avaliar a organização dos serviços, programas e projetos a partir 
da sua estrutura: territorialidade, equipe de referência, 
acessibilidade, equipamentos e horários de funcionamento. 

Eixo - 4  GESTÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS

 Slide 16

Objetivos específicos:

• Avaliar os processos de acompanhamento da gestão dos 
benefícios e transferência de renda;

• Avaliar e fortalecer a gestão dos benefícios e transferência de 
renda na assistência social para a garantia dos direitos dos 
usuários e da consolidação do SUAS;

• Avaliar a gestão dos processos de articulação e integração entre 
serviços, benefícios e transferências de renda na 
intersetorialidade com as demais políticas públicas. 

Eixo - 5  GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO SUAS

 

Slide 17 

Objetivos específicos: 

• Avaliar e fortalecer a gestão compartilhada e integrada dos 
entes federados, visando a garantia da integralidade de acesso às 
proteções, resguardando as diversidades regionais, culturais e 
étnicas; 

• Promover debate sobre o desafio da intersetorialidade das 
políticas públicas, na perspectiva da regionalização; 

• Reconhecer as diversas realidades socioeconômicas, culturais e 
étnicas e suas expressões (questão fronteiriça, imigração, 
migração, grande obras e megaeventos) tendo em vista a garantia 
dos direitos socioassistenciais. 

Eixo – 6 REGIONALIZAÇÃO

 Slide 18

Reflexões necessárias

• Estão sendo viabilizadas as condições sustentáveis 

para garantir a integralidade do atendimento rumo 

à universalização e o acesso à assistência social nos 

níveis de proteção previstos pelo SUAS?

• O desenho do orçamento e sua forma de

operacionalização traduzem o que a PNAS e a NOB

estabeleceram, representando a efetiva adesão do

município ao SUAS?
Gisele de Cássia Tavares
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Slide 19 

Alguns critérios ou pontos de avaliação 
no campo do financiamento....

�O orçamento público contempla as prioridades
definidas para a assistência social?

�Existe compatibilidade entre as previsões
constantes no Plano e na Política de Assistência
Social com os montantes de recursos estabelecidos
no orçamento e demais instrumentos de
planejamento público, inclusive o Plano Plurianual?

�Existe destinação de recursos próprios da esfera
municipal de governo para o fundo de assistência
social?

 Slide 20

REDE SOCIOASSISTENCIAL – SAS PJ

 

Slide 21 

REDE SOCIOASSISTENCIAL – SAS PJ

SAS PIRITUBA
Nº DE 

SERVIÇOS %

PROTEÇÃO BÁSICA 18 64,29

PROTEÇÃO
ESPECIAL

MÉDIA
COMPLEXIDADE 5 17,86

ALTA
COMPLEXIDADE 5 17,86

TOTAL 28 100

Fonte: COPS/SMADS - Dez 2012
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SERVIÇOS SAS PJ

PROTEÇÃO BÁSICA PROTEÇÃO ESPECIAL

CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social 02

CREAS - Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social 01

CCA – Centro para Crianças e 
Adolescentes 12 ALTA COMPLEXIDADE

CJ - Centro para Juventude 01
SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes 05

NCI - Núcleo de Convivência de Idoso 01 TOTAL 05

SASF - Serviço de Assistência Social à 
Família e Proteção Social Básica no 
Domicílio 02 MÉDIA COMPLEXIDADE

TOTAL 18
NAISPD - Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência 01

NPJ - Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio 
Psicológico 01

MSE-MA - Serviço de Medida Socioeducativa em 
Meio Aberto 02

TOTAL 05

REDE SOCIOASSISTENCIAL – SAS PJ

Fonte: COPS/SMADS - Dez 2012
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Rede Socioassistencial Conveniada
Proteção Básica

Tipologia 2009 2012

Nº Serviços Capacidade Nº Serviços Capacidade

CCA 09 1020 12 1620

CJ 01 120 01 120

NCI 01 120 01 200

SASF 01 1200 02 2000

TOTAL 12 2460 16 3.940
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Proteção Básica - Quantidade de Serviços 
Variação 2009/2012
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Rede Socioassistencial Conveniada
Proteção Especial Média E Alta Complexidade

Tipologia 2009 2012

Nº Serviços Capacidade Nº Serviços Capacidade

MSE-MA 2 240 2 210

Inclusão
Deficientes

1 60 1 60

NPJ 0 0 1 120

SAICA 3 60 6 120

TOTAL 6 360 10 510
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Proteção Especial - Quantidade de Serviços 
Variação 2009/2012
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APORTE FINANCEIRO 2009/2012 - Proteção Básica

SAS PJ

Tipologia

ANO Custo Mensal Custo Anual

Custo Anual 
Custo 

Mensal 
por Vaga

Custo Anual 
por Vaga

CCA
2009

R$ 132.969,73 R$ 1.595.636,76 R$ 130,36 R$1.564,32  

2012
R$ 405.045,88 R$ 4.860.550,56 R$ 250,02 R$ 3.000,24 

CJ
2009 R$ 19.211,53 R$ 230.538,36 R$ 160,09 R$ 1.921,08 

2012 R$ 35.582,14 R$ 426.985,68 R$ 296,51 R$ 3.558,12 

PAF/SASF
2009 R$ 37.318,16 R$ 447.817,92 R$ 31,09 R$ 373,08 

2012
R$ 102.786,98 R$ 1.233.443,76 R$ 51,39 R$ 616,68 

NCI
2009 R$ 9.517,07 R$114.204,84 R$ 79,31 R$ 951,72 

2012 R$ 29.090,16 R$ 349.081,92 R$ 145,45 R$ 1.745,40 

TOTAL
2009

R$199.016,49 R$ 2.388.197,88 R$ 400,85 R$ 4.810,20 

2012
R$ 572.505,16 R$ 6.870.061,92 R$ 743,37 R$ 8.920,44 
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APORTE FINANCEIRO 2009/2012 - Proteção Especial

SAS PJ

Tipologia

ANO Custo Mensal Custo Anual

Custo Anual 
Custo 

Mensal por 
Vaga

Custo Anual 
por Vaga

NPPE/MSE
2009 R$ 71.130,56 R$ 853.566,72 R$ 296,37 R$ 3.556,44 

2012 R$ 93.013,50 R$ 1.116.162,00 R$ 442,92 R$ 5.315,04 

N. Incl. Def. II 
e III

2009 R$ 15.706,64 R$ 188.479,68 R$ 261,77 R$ 3.141.24

2012 R$ 26.357,92 R$ 316.295,04 R$ 439,29 R$ 5.271,48 

NPJ
2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2012 R$ 25.268,92 R$ 303.227,04 R$ 210,57 R$ 2.526,84 

SAICA
2009 R$ 108.607,29 R$ 1.303.287,48 R$ 1.810,12 R$ 21.721,44 

2012 R$ 277.615,36 R$ 3.331.384,32 R$ 2.776,15 R$ 33.313,80 

TOTAL
2009 R$ 195.444,49 R$ 2.345.333,88 R$ 2.368,26 R$ 28.419,12 

2012 R$ 422.255,70 R$ 5.067.068,40 R$ 3.868,93 R$ 46.427,16 
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CUSTOS – SET/2012

Proteção Básica
• Custo Mensal : R$ 572.505,16
• Custo Anual : R$ 6.870.061,92
Proteção Especial
• Custo Mensal: R$ 422.255,70
• Custo Anual: R$ 5.067.068,40
Custo Geral da SAS Pirituba
• Mensal: R$ 994.760,86
• Anual: R$ 11.937.130,32

 Slide 30

Quadro de Custos Comparativo – Período 
2009/2012
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Programas de Transferência de Renda

 Slide 32

Fontes de Referência:

• Coordenadoria do Observatório de Política Social -
COPS/SMADS - Dez 2012

• Supervisão de Planejamento e Observatório de Política 
Social – CAS Norte – SPOPS – Maio 2013

• Relatório de Gestão CAS Norte 2009-2012 – Plan/Dez-2012

• Roteiros de trabalho das pré-conferências: CAS-Centro-
Oeste, CAS Sul, CAS-Norte e CRAS Mooca, Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social –
SMADS, São Paulo, 2013

• TAVARES, Gisele de Cássia. Orçamento, Financiamento e 
Controle no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
Palestra proferida na Oficina 24 “Financiamento da 
Assistência Social”, VI Conferência Nacional de 
Assistência Social, Brasília, 2007
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Anexo 2 - Palestra ministrada por Anderson Rafael Barros do Nascimento 
 

Slide 1 

1

X CONFERÊNCI A MUNI CI PAL DE 
ASSI ST ÊNCI A SOCI AL DE SÃO PAULO

 Slide 2 

Gestão e Financiamento 

no SUAS

Junho/2013

2

 

Slide 3 

Finalidade da gestão 

no SUAS

3

 Slide 4 

4

as decisões na política pública de assistência 
social são como a lua que é sempre inteira,  mas 

em suas diferentes fases vai nos revelando 
partes iluminadas, que ora estão ao alcance  dos    

nossos  olhos, ora não..
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5. Direito do usuário à acessibilidade, 
qualidade e continuidade

Direito, do usuário e usuária, da rede socioassistencial:

• à escuta,

• ao acolhimento

• 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 infraestrutura 
adequada e acessibilidade, que garantam 
atendimento privativo, inclusive para os usuários 
com deficiência e idosos.

5

 Slide 6 

10. Direito ao controle social e defesa dos 
direitos socioassistenciais

Direito, do cidadão e cidadã ser informado de forma 
pública, individual e coletiva sobre:

• as ofertas da rede socioassistencial, seu modo de 
gestão e financiamento; e 

• os direitos socioassistenciais, os modos e 
instâncias para defendê-los e exercer o controle 
social, respeitados dos aspectos da individualidade 
humana, como a intimidade e a privacidade.

6
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Gestão = materialidade das intenções

Ético-política: A 
mudança que se 
pretende alcançar na 
política vincula-se aos 
princípios  de igualdade 
e de dignidade que a 
fundamentam. (Gestão)

Instrumental: processos de 
gerenciamento do aparato 
administrativo. Implica em 

fazer com que as coisas 
funcionem da melhor 

maneira (Gerência). 

7
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Gestão na Assistência Social

SISTEMA

Articula

Complementa

Corresponsabiliza

Assegura 
continuidade

DIRETRIZES 

descentralização 

participação

EIXOS 

família e 
território 

8
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Práticas de gestão que materializam a 
participação

Fomentam 
a expressão 
dos sujeitos

Estimulam a 
organização e 
mobilização

Promovem a 
circulação  

informações 

São 
claramente 

comunicadas

Favorecem 
e buscam 
decisões 

partilhadas

Capacidade de 
argumentação

Deliberação é 
tão importante 

quanto a 
decisão

Propostas 
precisam ser 

consistentes e 
claras

Gestor facilita 
processos não 

concentra 
decisões

 Slide 10

X Conferência Municipal de 
Assistência Social

TEMA:
A Gestão e o Financiamento na 

efetivação do SUAS
10
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Objetivo

Analisar, propor e deliberar, com base 
na avaliação local, as diretrizes para 

gestão e financiamento do SUAS, 
reconhecendo a corresponsabilidade 

de cada ente federado. 

11

 Slide 12

X Conferência

12

Cofinanciamento 
obrigatório da 

Assistência Social 
Gestão do SUAS: 

Vigilância 
Socioassistencial,  

Processos de 
Planejamento, 

Monitoramento e 
Avaliação 

Gestão dos 
Serviços, 

Programas e 
Projetos

Gestão dos 
Benefícios no 

SUAS  

Gestão do 
trabalho

Regionalização

2013
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EIXO 1: O COFINANCIAMENTO 
OBRIGATÓRIO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 13

 Slide 14

• Cofinanciamento da assistência social pelos três 
entes federados com alocação de recursos próprios no 
respectivo fundo de assistência social. 

• Estruturação do Fundo de Assistência Social e sua 
gestão pela área específica da assistência social.

• Acompanhamento pelo Conselho de Assistência 
Social do uso do IGD.

• Utilização de no mínimo 3% do IGD no 
aprimoramento e fortalecimento do controle social.

14

O que está em debate
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• Participação do Conselho no processo de elaboração, 
apreciação e aprovação da proposta orçamentária da 
área, do Plano de Assistência Social, bem como do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual. 

• Acompanhamento da execução do Plano de 
Assistência Social pelo Conselho.

• Acompanhamento, apreciação e aprovação do 
Conselho da execução orçamentária e financeira dos 
recursos geridos pelo Fundo. 

• Lei de Responsabilidade Fiscal e a contratação de 
servidores públicos.

15

O que está em debate

 Slide 16

Alguns desafios

• Tornar a linguagem do financiamento 
acessível a todos os segmentos do 
Sistema; 

• Transparência e prestação de contas de 
todos os recursos (financiamento direto e 
renúncia); 

16
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EIXO 2: GESTÃO DO SUAS: VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL, PROCESSOS DE 
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

17

 Slide 18

• Vigilância socioassistencial incorporada à gestão 
das SUAS (planejamento, prevenção e notificação 
e reconstrução de direitos).

•Criação, produção e utilização de indicadores 
municipais de assistência social com base no 
olhar da vigilância socioassistencial.

• Organização da busca ativa no município. 

• Efetivação do Prontuário SUAS.

18

O que está em debate
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Alguns desafios

• Considerar demanda não somente quem 
chega ao serviço;

• Precárias ou inexistentes estratégias de 
partilha de informação na política e entre 
políticas; 

19

 Slide 20

EIXO 3: GESTÃO DO TRABALHO 20
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Slide 21 

21

• Estágio de implementação da Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOBRH/SUAS no município.

• Segurança normativo-jurídica e as condições 
objetivas para a reconfiguração do trabalho social 
desenvolvido na gestão e no atendimento prestado 
à população.

• Realização de concurso público para ampliação 
do quadro de servidores efetivos e a instituição de 
carreira específica para os trabalhadores do SUAS.

O que está em debate

 Slide 22

22

•Cofinanciamento federal e o pagamento das equipes 
de referência, responsáveis pela organização (gestão) 
e oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 
dos SUAS

• Enfrentamento à precarização dos vínculos 
trabalhistas, com a adoção de formas flexíveis e 
precárias de trabalho informal, parcial, temporário, 
terceirizado, contratação por meio de pregão 
eletrônico, que compromete a continuidade e a 
permanência dos serviços e dos servidores públicos.

• Capacitação, formação com planejamento.

O que está em debate
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Alguns desafios

• Processos de formação continuados e
voltados à criar segurança na produção de
respostas;

• Intervenção menos processual e mais
assentada na garantia de direitos,
particularmente os direitos 5º e 10º do
decálogo dos direitos socioassistenciais.

23

 Slide 24

EIXO 4: GESTÃO DOS SERVIÇOS, 
PROGRAMAS E PROJETOS 

24

 

Slide 25 

25

O que está em debate

• Acompanhamento da gestão dos serviços 
socioassistenciais no município.

• Controle social e a fiscalização do desempenho da 
oferta dos serviços de proteção social básica (PSB) e de 
proteção social especial (PSE) prestada em parceria entre 
a rede socioassistencial.

• Serviços de PSB e PSE e sua vinculação aos CRAS e ao 
CREAS.

•Desenvolvimento da ação em rede e a 
operacionalização entre CRAS e de CREAS.

• Reordenamento dos serviços de acolhimento.  Slide 26

26

O que está em debate

• Controle social nas etapas de implementação da 
Política de Assistência Social: planejamento, 
acompanhamento, avaliação e fiscalização da oferta 
dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais.

• Monitoramento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais do SUAS objetivando 
verificar a assertividade e efetividade das ofertas 
(provimentos). 
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Alguns desafios

• Ampliação de cobertura dos serviços –
compromisso com demandas; 

• Olhar o sistema para além das unidades 
estatais, articulando proteção básica e especial;

• Definir procedimentos nos serviços adequados 
aos problemas que se quer enfrentar e em 
conformidade com as respostas que se quer 
produzir. Não é improviso!!

27

 Slide 28

EIXO 5: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS NO 
SUAS 

28
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29

• Qualidade do acesso à orientação, encaminhamento e 
requerimento do BPC.

• Condições e formas de acesso dos beneficiários do BPC 
aos serviços socioassistenciais e as demais políticas 
públicas.

• Ações intersetoriais, como os programas BPC/ESCOLA e 
BPC/TRABALHO, na ampliação da proteção social.

• Regulamentação e publicização dos critérios, valores e 
forma de acesso aos benefícios eventuais.

• Benefícios e Programas de transferência de renda (BPC, 
Bolsa Família e os demais de âmbito municipal e estadual) 
e sua integração com os serviços socioassistenciais.

O que está em debate

 Slide 30

Alguns desafios

• Compreender benefício como instrumento para 
assegurar o direito à sobrevivência e para 
combate à desigualdade de renda;

• Aperfeiçoar fluxos de comunicação entre políticas 
para que não haja prejuízo na atenção aos 
beneficiários;

• Superar o estabelecimento de critérios morais e 
excludentes impedindo acesso a benefícios; 

• Ter previsibilidade e planejamento para situações 
climáticas de incidência constante;. 30
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Slide 31 

EIXO 6: REGIONALIZAÇÃO 31

 Slide 32

32

O que está em debate

• Universalizar o acesso da população à integralidade 
dos serviços socioassistenciais.

• Formatos de regionalização considerando as 
necessidades sociais e serviços.

• Diagnóstico estadual sobre vulnerabilidades, riscos e 
violação de direitos e mapeamento estadual da rede 
socioassistencial. 

• Reconhecimento de diversidade na população nos 
municípios.

 

Slide 33 

Alguns desafios

• Assegurar atenção e definir 
responsabilidades para áreas de divisa 
municipal;

• Estabelecer responsabilidade 
compartilhada com a instância estadual 
para atenção a situações de dimensão 
intermunicipal.

33

 Slide 34

A tarefa

São necessárias ações para reduzir o sofrimento 
humano em ser excluído, propulsão de forças para 
restaurar a auto-estima face à discriminação. [Os 
usuários] reclamam da necessária humildade dos 
agentes institucionais que os tratam como seres 
desprovidos da capacidade de saber o que desejam 
ou do que necessitam. A pessoa que recorre, [por] 
exemplo, a um hospital não busca só atendimento 
médico. O tratamento que recebe deve reconhecer 
sua dignidade humana, sua singularidade individual 
e sua identidade social. (Sposati: 2007)

34
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Anexo 3 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo I - aprovado 
Instrumental 2- Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013 – Eixo I – “O cofinanciamento obrigatório da 
assistência social” 
 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 
recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 

políticas 

Demais Poderes (Judiciário 

e Legislativo) Município Estado União 

31 - Garantir recursos orçamentários para qualificação e instrumentalização de equipes de trabalho da rede 
socioassistencial conveniada. 

X     

19 - Dotar as unidades CRAS de autonomia financeira e administrativa para: 
•contratar serviços de oficineiros e/ou horas técnicas de profissionais especializados, para trabalhos com 
famílias nos CRAS; 
•aumentar as equipes de referência, garantindo a aplicação da PNAS e a pontualidade do atendimento com 
concessão de benefício eventual (em especial nos períodos de fechamento e abertura dos orçamentos 
anuais). 
•fomentar parcerias entre a rede conveniada e o empresariado local. 

x     

52 - Ampliar a rede socioassistencial em todas as regiões do município, implantando efetivamente uma 
unidade de CRAS para cada 5.000 famílias referenciadas (conforme previsto na NOB-SUAS e na Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS), priorizando os locais de alta vulnerabilidade para enfrentamento da 
extrema pobreza, de acordo com diagnóstico socioterritorial. 

x   
Ministério 

público 
 

 

Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Criação do CRAS indígena com estrutura e orçamento próprios, com isto também, fazendo o guia de cadastramento de famílias indígenas municipal. X   

Dotar as SAS (supervisões de assistência social) de autonomia financeira (unidade orçamentária) X   

Garantir espaços de formação e capacitação para os trabalhadores do SUAS, inclusive as conveniadas e os usuários nas áreas de abrangência das 31 SAS. X   
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Anexo 4 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo II - aprovado 
Instrumental 2 - Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013 – EIXO II “Gestão do SUAS: vigilância 
socioassistencial, processo de planejamento, monitoramento e avaliação” 
 
8.1 Análise e Deliberações por eixo – Principais avanços 

8.1. Principais avanços 
Houve a implantação do Banco de Dados nos CRAS/CREAS. 

Relativo aumento na troca de informação entre os serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social. 

 
8.2. Análise e Deliberações por eixo – Principais dificuldades 

8.2. Principais dificuldades 
Composição inadequada das equipes técnico-administrativas de CRAS e CREAS quanto ao número de funcionários e sua especialização. 

Dificuldade de integração dos diversos serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social. 

Falta de caráter qualitativo na obtenção e análise de dados (relativo à deliberação 32) 

 
8.3 Análise e Deliberações por eixo- Outras observações 

8.3. Outras observações 
Sugestão: Formar Equipes técnico-administrativas de CRAS e CREAS mediante concurso público.  

Sugestão: encarar o direito à alimentação como uma questão de Integração a Política de Assistência à Política de Saúde 

Sugestão: Desenvolver e aprimorar formas de participação (gestão participativa).  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). 
Até cinco recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 
Políticas 

Demais Poderes 
(Judiciário e Legislativo) Município Estado União 

09 de 2011 - Garantir a criação de mecanismos que possibilitem a estruturação da gestão do 
trabalho e da política de Assistência Social para a gestão do território com publicização dos dados 
na rede socioassistencial. 

x x x  Legislativo e judiciário 

37 de 2011- Criar plano de divulgação e comunicação da Assistência Social que divulgue dados da 
área, bem como o decálogo e os serviços socioassistenciais, e que estabeleça canais de 

X X X  Judiciário 
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comunicação com a sociedade utilizando linguagem simples e acessível. 

55 de 2011 - Garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso à alimentação 
diversificada e nutricionalmente balanceada, como medida adicional aos benefícios continuados 
ofertados pela proteção básica. 

X X X   

33 de 2009 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários com relação aos serviços da rede 
socioassistencial e aos direitos socioassistenciais. 

x     

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Implantação da Deliberação 52 em todas as regiões do Município. X   

Implantação de CRAS Indígena. X X x 
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Anexo 5 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo III - aprovado 
Instrumental 2 - Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013 – eixo III “Gestão do Trabalho” 
 
8.1 Análise e Deliberações por eixo – Principais avanços 

8.1. Principais avanços 
Alimentação. 

Prestação de contas. 

Publicação da tipificação da rede socioassistencial e política nacional de educação permanente. 

 
8.2. Análise e Deliberações por eixo – Principais dificuldades 

8.2. Principais dificuldades 
Escassez de RH 

Falta de capacitação. 

Salário. 

 
8.3 Análise e Deliberações por eixo- Outras observações 

8.3. Outras observações 
Para algumas organizações não houve resultados consistentes. Se houve avanços, eles ainda não chegaram para alguns serviços. Por exemplo: foi criado um banco 
de dados, mas não tornou o trabalho dos serviços mais práticos. Não é atualizado, nem valorizado com frequência. E nem todos tem acesso. Alimentação, mas não 
tem nutricionista.  

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). 
Até cinco recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 
Políticas 

Demais Poderes 
(Judiciário e Legislativo) Município Estado União 

07/2011 - Garantir suporte e acompanhamento profissional especializado, para todos os 
trabalhadores da rede pública e conveniada, envolvendo atendimento psicológico e psicossocial, com 
vistas à: 
a) manutenção e valorização da saúde física e mental dos mesmos; 
b) prevenção dos riscos a que estão expostos; 
c) melhoria da atuação dos profissionais da Assistência Social junto aos serviços e usuários, 
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contribuindo para o equilíbrio pessoal e redução das pressões do ambiente. 

57/2009 - Implantar um plano de formação continuada para usuários, trabalhadores, entidades, 
gestores e conselheiros eleitos para melhor conhecimento dos territórios da assistência social para 
monitoramento, implantação e ampliação dos serviços socioassistenciais. 

     

03/2011 - Garantir o quadro de recursos humanos dos serviços socioassistenciais previsto nas 
Portarias, observando as especificidades de cada serviço e dos territórios atendidos, garantindo 
equipes transdisciplinares nos serviços da rede pública e privada. 

     

52/2011 - Ampliar a rede socioassistencial em todas as regiões do município, implantando 
efetivamente uma unidade de CRAS para cada 5.000 famílias referenciadas (conforme previsto na 
NOB-SUAS e na Política Nacional de Assistência Social - PNAS), priorizando os locais de alta 
vulnerabilidade para enfrentamento da extrema pobreza, de acordo com diagnóstico socioterritorial. 

     

09/2011 - Garantir a criação de mecanismos que possibilitem a estruturação da gestão do trabalho e 
da política de Assistência Social para a gestão do território com publicização dos dados na rede 
socioassistencial. 

     

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Capacitação permanente para profissionais dos serviços tipificados e da rede pública. X   

Estudo de viabilidade de ampliação dos quadros da rede tipificada para garantir eficiência e eficácia no atendimento ao usuário, frente a 
doenças e falta dos trabalhadores e para participação nas capacitações, e estruturação de tabela de lotação de pessoal para rede pública, 
considerando características de território, demandas, e áreas de atuação dos CRAS e CREAS: cadastro PTR, acompanhamento do usuário, 
busca ativa, e supervisão dos serviços conveniados. 

X   

Valorização salarial para os profissionais da rede socioassistencial, direta e conveniada. X   
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Anexo 6 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo IV - aprovado 
Instrumental 2 - Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013– Eixo IV “Gestão de Serviços, Programas e Serviços” 
 

 Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até cinco 

recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 

Políticas 

Demais Poderes (Judiciário 

e Legislativo) Município Estado União 

57/2009 - Implantar um plano de formação continuada para usuários, trabalhadores, entidades, gestores e 
conselheiros eleitos para melhor conhecimento dos territórios da assistência social para monitoramento, 
implantação e ampliação dos serviços socioassistenciais. 

     

55/2011 - Garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso à alimentação diversificada e 
nutricionalmente balanceada, como medida adicional aos benefícios continuados ofertados pela proteção 
básica. 

     

35/2011 - a) Implantar Conselhos Gestores nos serviços socioassistenciais, constituídos e compostos por 
representantes da gestão do serviço, trabalhadores e usuários. Abrir a participação às pessoas da comunidade e, 
se necessário e possível, a um representante do poder público. Normatizar que uma cópia da ata de cada 
reunião do Conselho deverá ser encaminhada para os CRAS e CREAS de cada região. b) Implantar Conselho 
Gestor nos CRAS e CREAS, composto paritariamente por representantes do poder público e da sociedade civil. 

     

03/2011 - Garantir o quadro de recursos humanos dos serviços socioassistenciais previsto nas Portarias, 
observando as especificidades de cada serviço e dos territórios atendidos, garantindo equipes transdisciplinares 
nos serviços da rede pública e privada. 

     

36/2011 - Ampliar a autonomia e os recursos do COMAS na promoção do controle social e da participação 
social. 

     

 

Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Implantação de mais CCAS/CJ e NCI nos distritos de Pirituba (Jardim Felicidade), Jaraguá, Jardim Rincão, Canta Galo, Vila Mirante, Vila Aurora, Taipas 
e Sítio Botuquara.  

X   

Criação de um Centro de Convivência Indígena dentro da Aldeia Indígena do Jaraguá que respeite suas singularidades. X   

Contemplar nos serviços de Assistência Social que atendem pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e nos serviços de 
acolhimento, profissionais da área da saúde. 

x   
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Anexo 7 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo V – aprovado 
Instrumental 2 - Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013– Eixo V “Gestão de Benefícios do SUAS” 
 
8.1 Análise e Deliberações por eixo – Principais avanços 

8.1. Principais avanços 
Acesso à informação para os técnicos e acesso aos benefícios para os usuários. 

 
8.2. Análise e Deliberações por eixo – Principais dificuldades 

8.2. Principais dificuldades 
 Estabelecer parcerias e comunicação entre setores. 

 
8.3 Análise e Deliberações por eixo- Outras observações 

8.3. Outras observações 
Os participantes mantém a questão 33/2009, mas que deve ser feita uma comunicação entre os setores e um diálogo entre as secretárias. 

Os participantes querem que seja estabelecido um prazo para a dotação orçamentária, deliberação 36/2011. 

Os participantes querem que o benefício seja adequado a restrição alimentar de cada família, deliberação 55/2011 

 
Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). 
Até cinco recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 
políticas 

Demais Poderes 
(Judiciário e Legislativo) Município Estado União 

33/2009 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários com relação aos serviços da rede 
socioassistencial e aos direitos socioassistenciais. 

X     

36/2011 - Ampliar a autonomia e os recursos do COMAS na promoção do controle social e da 
participação social. 

X  X   

55/2011 - Garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso à alimentação 
diversificada e nutricionalmente balanceada, como medida adicional aos benefícios continuados 
ofertados pela proteção básica. 

X     
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Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Fortalecer a parceria intersetorial a partir da SMART, com a saúde e educação quanto ao programa bolsa família, para a unificação de 
informações em todos os níveis hierárquicos atribuindo e definindo papéis de cada política quanto ao programa. 

X   

Diminuir o prazo para contemplação dos benefícios de transferência de renda em caso de extrema pobreza e situação de risco social.   X 

Aperfeiçoar as estratégias de fiscalização dos programas de transferência de renda e tornar transparente o processo de 
monitoramento e avaliação dos usuários. 

  X 

Garantir a população em situação de vulnerabilidade, quando da existência de restrição alimentar que a concessão do benefício 
eventual seja de acordo com as necessidades nutricionais da família. 

  X 

 
 10.1 Avaliação geral da Pré-Conferência  

10.1. Principais pontos positivos 
 Ótima conferencia com todos os participantes e com a facilitadora Liane, todos participaram em todos os momentos. 
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Anexo 8 - quadro preenchido do instrumental 2 pelo Eixo VI – aprovado 
Instrumental 2 - Registro e Sistematização da Pré-Conferência Regional de PIRITUBA/JARAGUÁ 2013 – Eixo VI “Regionalização”. 

 
 Sistematização das Recomendações (Deliberações anteriores não implementadas e que são pertinentes manter na agenda para consolidar o SUAS). Até 
cinco recomendações por eixo, em ordem de prioridade. 

 
8.7. Recomendação 

8.8. Esfera de Governo Outras 
políticas 

Demais Poderes 
(Judiciário e Legislativo) Município Estado União 

37 - Criar plano de divulgação e comunicação da Assistência Social que divulgue dados da área, 
bem como o decálogo e os serviços socioassistenciais, e que estabeleça canais de comunicação 
com a sociedade utilizando linguagem simples e acessível. 

x     

34 - Ampliar e fortalecer instâncias de participação popular, que debatam e decidam sobre a 
normatização da Política de Assistência Social. 

x     

55 - Garantir à população em situação de vulnerabilidade social o acesso à alimentação 
diversificada e nutricionalmente balanceada, como medida adicional aos benefícios continuados 
ofertados pela proteção básica. 

x     

 
Propostas novas de deliberação (propostas ainda não apresentadas e deliberadas nas conferências anteriores para efetivar o SUAS Local) 

9. Deliberações novas 
Esfera de Governo 

Munic. Estad. União 

Implantar serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, específicos para as comunidades indígenas da cidade de São Paulo. x x x 

Tendo em vista a falta de acesso às políticas públicas nos territórios de muita alta vulnerabilidade social e pela dificuldade de implantação 
de serviços nas regiões que não possuem espaços físicos, locais em terrenos regulares, indicar à Secretaria Geral do município a 
possibilidade de disponibilizar a utilização de terrenos irregulares municipais para a implantação de serviços socioassistenciais, como CCA e 
também da Educação (creches e EMEIs), conforme necessidade. 

x x  

Propor parceria com a Secretaria Municipal da Educação para utilização da rede TEG (Transporte Escolar Gratuito) para prestação de 
serviço para atendimento e interligação dos serviços socioassistenciais conveniados. 

x   
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Anexo 9 – Moções da Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá 
 
 

MOÇÃO 
 

Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá 
 

TIPO DE MOÇÃO: APOIO 
DESTINATÁRIO DA MOÇÃO: COMISSÃO ORGANIZADORA 

MOTIVO: A NÃO APRESENTACÃO DAS PROPOSTAS REALIZADAS NA PRÉ DA PRÉ-CONFERENCIA 
PELA EQUIPE ORGANIZADORA. 

 
TEXTO: 
Gostaríamos, em respeito a todos que participaram da pré da pré-conferencia e que 
elaboraram propostas, que as mesmas tivessem sido legitimadas nesta conferência de hoje 
(25/06/2013). 
 
ASSINATURAS: 39 

 
 
 

MOÇÃO 
 

Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá 
 

TIPO DE MOÇÃO: APELO 
DESTINATÁRIO DA MOÇÃO: CMDCA 

MOTIVO: AREA DE ABRANGENCIA EXTENSA E MUITO POPULOSA. 
 
TEXTO: 
Criação de mais um Conselho Tutelar na Região de Pirituba, tendo em vista que só tem um 
implantado na região do Jaraguá, o qual atende os distritos de: Pirituba, São Domingos e 
Jaraguá. 
 
ASSINATURAS: 38 
 

 
 

MOÇÃO 
 

Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá 
TIPO DE MOÇÃO: APELO 

DESTINATÁRIO DA MOÇÃO: SMADS 
MOTIVO: A NÃO APRESENTACÃO DAS PROPOSTAS REALIZADAS NA PRÉ DA PRÉ-CONFERENCIA 

PELA EQUIPE ORGANIZADORA. 
 
TEXTO: 
Implantação de um CRAS no distrito do Jaraguá e um CREAS também nesse distrito. 
 
ASSINATURAS: 31 
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MOÇÃO 
 

Pré-Conferência Regional de Pirituba/Jaraguá 
TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO 

DESTINATÁRIO DA MOÇÃO: SMADS 
MOTIVO: A NÃO APRESENTACÃO DAS PROPOSTAS REALIZADAS NA PRÉ DA PRÉ-CONFERENCIA 

PELA EQUIPE ORGANIZADORA. 
 
TEXTO: 
 
Gostaríamos de apontar a necessidade de que o corpo organizacional das pré-conferencias, 
terceirizado, tenha ciência da área de assistência social, tendo em vista que perdemos tempo 
explicando sobre a área o que dificulta a elaboração das propostas.  
 
ASSINATURAS: 30 
 
 


