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RELATÓRIO FINAL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 

I – Informações Gerais sobre a Conferência Municipal/regional/grupal de 
Assistência Social 

 

Nome do Município: GAUCHA DO NORTE 

UF: MT 

Código IBGE: 5103858 

Porte do Município: Pequeno Porte I 

Identificação da Conferência: VIII Conferência Municipal 

Data de Início: 08/08/2019 

Data de Término: 08/08/2019  

Total de horas de realização: 04 horas 

Local de realização: Centro de Convivência dos Idosos – Avenida 13 de Julho, 
s/n, centro. 

Número total de participantes: 25 

 

II – Quantitativo de delegados da Conferência Municipal de Assistência 
Social por categoria: Informar o quantitativo de delegados participantes da 
Conferência Municipal representantes de cada um dos segmentos definidos na 
LOAS. 

 Sociedade Civil 
Governamentais 

Usuários Trabalhadores Entidades 

Total    04 

 

III – Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização e a realização 
da Conferência Municipal de Assistência Social:  

 

Quantitativo Caracterização  

02 Conselho (conselheiros e profissionais vinculados ao Conselho) 

01 Órgão gestor da Assistência Social (gestor e profissionais vinculados ao 
órgão gestor) 
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0 Prestadores de serviço (empresas, profissionais contratados 
especificamente para esta finalidade) 

0 Sociedade civil (associações, clubes, ONG’s, OSCIP’s, etc)  

0 Outros (especificar) 

 

IV - Ato de Convocação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

 

Decreto do Prefeito Municipal 902/2019. 

 

V - Programação da Conferência Municipal de Assistência Social:  

 

13:00 – Credenciamento 

13:30 – Abertura pelo Presidente do CMAS 

13:45 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno 

14:00 - Palestra Magna 

Tema: “Em Defesa da Política de Assistência Social como Direito do Cidadão e 

dever do Estado. 

 

14:45 - Divisão dos Eixos Temáticos e Grupos de Trabalho 

EIXO 1: Financiamento do SUAS e os impactos da PEC dos Gastos em Mato Grosso, 

e a reforma da Previdência, diante dos desafios para a consolidação do SUAS. 

EIXO 2: Proteção Social no SUAS e a Judicialização dos Serviços e Benefícios 

Socioassistenciais. 

EIXO 3: Democracia Participativa e Protagonismo do Controle Social. 

 

15:30 - Coffee Break 

15:45 - Aprovação das Propostas 

16:15 - Votação e Escolha dos Delegados 

16:45 - Encerramento 
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VI - Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na Conferência 
Municipal de Assistência Social: 

      

EIXO 1 – Financiamento do SUAS e os impactos da PEC dos Gastos em 
Mato Grosso, e reforma da previdência, diante dos desafios para a 
consolidação do SUAS. 

Ementa: Este eixo tem como objetivo debater as seguintes temáticas: 

a) ampliar o cofinanciamento compartilhado pelos entes federados, garantindo 
repasses regulares, automáticos, atualizados, fundo a fundo, para a utilização 
em custeio e investimento; b) ampliar a cobertura das ofertas da política de 
assistência social para garantir seu caráter universal e as provisões 
socioassistenciais necessárias à integralidade da proteção; 

 

 PRIORIDADES PARA 
O MUNICÍPIO (S) 

PRIORIDADES PARA O 
ESTADO 

PRIORIDADES PARA A 
UNIÃO 

1  Regularidade de repasses fundo-a-
fundo para os municípios 
garantindo a execução dos serviços 
e programas socioassistenciais. 

 

Regularidade de repasses fundo-
a-fundo para os municípios 
garantindo a execução dos 
serviços e programas 
socioassistenciais. 

2   Agilidade na análise dos 
cadastros dos Programas Sociais 
garantindo o acesso ao benefício 
as famílias que dele necessitam. 

3   Garantia de acesso aos 
benefícios (BPC) e 
aposentadorias encaminhados ao 
INSS, para que esses sejam 
analisados de forma prioritária 
evitando a morosidade dos 
processos para aqueles que tanto 
necessitam. 

 

EIXO 2: Proteção Social no SUAS e a Judicialização dos Serviços e 
Benefícios Socioassistenciais. 

Ementa: Este eixo tem como objetivo debater as seguintes temáticas: 

a) Da interferência do Sistema de Justiça no trabalho dos profissionais do 
SUAS; b) Instituição de parâmetros para a relação do SUAS com o Sistema de 
Justiça, visando o estabelecimento de fluxos e protocolos de referenciamento e 
delimitação de competências; 

 

 PRIORIDADES PARA 
O MUNICÍPIO (S) 

PRIORIDADES PARA O 
ESTADO 

PRIORIDADES PARA A 
UNIÃO 
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1  Garantir equipes técnica no Poder 
Judiciário para atendimento dos 
serviços nos municípios com 
condições de deslocamento para os 
municípios distantes das comarcas 
evitando a sobrecarga das equipes 
de referência de CRAS e CREAS, 
na realização de serviços que não 
são de sua competência. 

 

2  Criar protocolo de atendimento para 
as demandas da Policia Civil e 
Conselho Tutelar informado o papel 
de atuação das equipes de 
referência dos CRAS em cada 
município, uma vez que estes não 
são peritos e, portanto não emitem 
laudos ou pareceres para inserir 
nos processos em andamento por 
estes órgãos, evitando dessa forma 
os conflitos entre os órgãos de 
atendimentos.  

 

3  Informar o Poder Judiciário sobre 
as questões de acompanhamento 
das equipes de referencia para 
encaminhamento de relatórios com 
prazos maiores de no mínimo 30 
dias para envio de documentos 
levando em consideração que se 
trata de acompanhamento e não de 
um simples atendimento. 

 

4  Criar estratégias de segurança das 
equipes de referencia para 
atendimento nos casos que 
envolvem denúncias de violência 
ou outras que possam colocar em 
risco a equipe. 

 

 

EIXO 3: Democracia Participativa e o Protagonismo do Controle Social. 

Ementa: Este eixo tem como objetivo debater as seguintes temáticas: 

a) estimular o papel dos profissionais do SUAS como promotores do acesso da 
população mais vulnerável às políticas sociais; b) ampliar e aprimorar as ações 
de capacitação e de formação com base nos princípios e diretrizes da 
Educação Permanente do SUAS; c) alcançar 100% dos Conselhos de 
Assistência Social com a participação dos trabalhadores e dos usuários na 
gestão e no controle social do SUAS; d) debater sobre o provimento da 
infraestrutura, recursos materiais, humanos e financeiros, pelos órgãos 
gestores da assistência social, arcando com as despesas inerentes ao 
funcionamento dos conselhos e dos conselheiros no exercício de suas 
atribuições. 
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 PRIORIDADES PARA 
O MUNICÍPIO (S) 

PRIORIDADES PARA O 
ESTADO 

PRIORIDADES PARA A 
UNIÃO 

1 Divulgar através de campanhas 
e redes sociais o papel e a 
importância dos Conselhos para 
a população; 

Realizar capacitações para 
conselheiros municipais. 

 

Manter o caráter paritário, 
deliberativo e democrático dos 
conselhos e realização das 
conferências para análise e 
avaliação da política. 

2 Manter a forma de convocação 
e nomeação dos membros de 
cada Conselho, realizando a 
mesma sempre de forma 
transparente e participativa. 

  

3 Certificar os conselheiros 
municipais de todas as áreas e 
regulamentar essa certificação 
na contagem de pontos para 
contratação na rede municipal, 
buscando maior participação da 
população. 

  

4 Mobilizar os adolescentes, 
incentivando a participação e ao 
exercício da cidadania. 

  

 

VII - Registro das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal 
de Assistência Social:  

 

Deliberações para o (os) Município (os)  – Totalizando até 10 Deliberações, 
considerando os 3 Eixos 

DELIBERAÇÕES 

Eixo ao qual está 
relacionada 

(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3) 

1 Divulgar através de campanhas e redes sociais o papel e a 
importância dos Conselhos para a população; 

Eixo 3 

2 Manter a forma de convocação e nomeação dos membros de cada 
Conselho, realizando a mesma sempre de forma transparente e 
participativa. 

Eixo 3 

3 Certificar os conselheiros municipais de todas as áreas e 
regulamentar essa certificação na contagem de pontos para 
contratação na rede municipal, buscando maior participação da 
população. 

Eixo 3 

4 Mobilizar os adolescentes, incentivando a participação e ao 
exercício da cidadania. 

Eixo 3 
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Deliberações do (os) Município (os) para o Estado, considerando os 3 Eixos da 
Conferência – Total de deliberações deve considerar quantitativo máximo 
indicado para municípios. 

 

DELIBERAÇÕES 

Eixo ao qual está 
relacionada 

(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3) 

1 Regularidade de repasses fundo-a-fundo para os municípios 
garantindo a execução dos serviços e programas 
socioassistenciais 

Eixo 1 

2 Garantir equipes técnica no Poder Judiciário para atendimento 
dos serviços nos municípios com condições de deslocamento 
para os municípios distantes das comarcas evitando a 
sobrecarga das equipes de referência de CRAS e CREAS, na 
realização de serviços que não são de sua competência. 

Eixo 2 

3 Criar protocolo de atendimento para as demandas da Policia 
Civil e Conselho Tutelar informado o papel de atuação das 
equipes de referência dos CRAS em cada município, uma vez 
que estes não são peritos e, portanto não emitem laudos ou 
pareceres para inserir nos processos em andamento por estes 
órgãos, evitando dessa forma os conflitos entre os órgãos de 
atendimentos. 

Eixo 2 

4 Informar o Poder Judiciário sobre as questões de 
acompanhamento das equipes de referencia para 
encaminhamento de relatórios com prazos maiores de no 
mínimo 30 dias para envio de documentos levando em 
consideração que se trata de acompanhamento e não de um 
simples atendimento. 

Eixo 2 

de 2 a 6 deliberações para o Estado (observando o quantitativo máximo de 
deliberações do município para os Estados, conforme tabela a seguir).  

Quantitativo máximo de deliberações dos 
municípios para os Estados 

Até 4 deliberações dos municípios 
para os Estados 

 

 

Deliberações do Município para a União, considerando os 3 Eixos da 
Conferência – Até 4 deliberações 

 

DELIBERAÇÕES 

Eixo ao qual está 
relacionada  

(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3) 

1 Regularidade de repasses fundo-a-fundo para os municípios 
garantindo a execução dos serviços e programas socioassistenciais. 

Eixo 1 

2 Agilidade na análise dos cadastros dos Programas Sociais 
garantindo o acesso ao benefício as famílias que dele necessitam. 

Eixo 1 

3 Garantia de acesso aos benefícios (BPC) e aposentadorias 
encaminhados ao INSS, para que esses sejam analisados de forma 
prioritária evitando a morosidade dos processos para aqueles que 

Eixo 1 
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tanto necessitam. 

4 Manter o caráter paritário, deliberativo e democrático dos conselhos 
e realização das conferências para análise e avaliação da política. 

Eixo 3 

 

VIII – Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social 

Processo avaliativo: registrar o processo de avaliação, com seus momentos e 
instrumentos utilizados (ficha de avaliação).  

O processo avaliativo envolve: Avaliação pelos Participantes e Avaliação 
pelos Conselheiros. 

 

Total de fichas de avaliação preenchidas pelos participantes 17 

Total de fichas de avaliação preenchidas pelos conselheiros 06 

 

 

Data: Gaúcha do Norte, 09 de Agosto de 2019.        

 

Assinatura dos/as responsáveis pelo preenchimento deste Registro: 
Deverão assinar aqueles (as) que tiverem preenchido este registro. 

 

Joceli Friedrich 

Secretária Executiva 

 

Assinatura do CMAS: O registro deve ser validado pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social, devendo ser, portanto, assinado pelo mesmo.  

 

Larissa Aroma Martins 

Presidente CMAS 

 


