
RELATÓRIO V CONFERÊNCIA MUNICIPAL  DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL 

Delegados eleitos: 

Governamental: Gabriela Macedo Ferreira ( assistente social) 

     Iris Lenz Ziani ( presidente do Comaso) 

Não-governamental: Mirna Weber (EMATER) 

                                      Priscila da Silva Rosa (usuária do grupo de convivência 

das pessoa com deficiência) 

Propostas:    

 Mais divulgação sobre programas sociais 

 Visitas domiciliares 

 Ouvir o que os usuários querem nos programas através de assembléias 
em bairros, comunidades, grupos que já estão instituídos,como 
associações, mulheres rurais, clube de mães, grupos de terceira idade- 
levar a assistência social até os grupos  

 Os profissionais da área devem auxiliar os grupos a se mobilizar, se 
articular, devem estar próximos aos usuários e atentos á realidade, 

 Ações focadas de mobilização social: com adolescentes, usuários de 
substâncias psicoativas, famílias, prostituição de menores. 

-  Participação efetiva da comunidade junto ao conselho municipal de 
assistência social; 

      -  Perceber as diferenças que existem nos bairros do município para 
atender as necessidades de acordo com a realidade de cada um; 
       -  Participação de um representante do grupo de deficientes junto ao 
conselho municipal de assistência social; 
        -  Que sejam destinados  5% dos recursos das três esferas para o Fundo 

da Assistência Social; 

         -  Mais atividades para as crianças e adolescentes fora do turno escolar, 

como: oficinas,recreação, artesanato, jogos,entre outros 

          - Maior número de quadras, praças e espaços verdes (um em cada 

bairro), com  monitoramento para ser usado pelas crianças, idosos, e outros; 

          - Cursos e oficinas com atividades de preparação para trabalho para 

adolescentes até 18 anos; 

           - Acessibilidade e melhorias nos passeios públicos e nas ruas; 

           - Melhoria nas condições de esgoto onde estão abertos 

           - Recolhimento de lixo (principalmente a separação) para ser  

aproveitado e  reciclado e ser fonte de geração de renda; 

 



                -  Continuar atividades dos grupos de idosos; 

                  - Maior divulgação dos bens, equipamentos e recursos 

assistenciais, culturais, esportivos  e outros que acontecem no poder público; 

                    - Divulgação em todos os meios de comunicação do que são os 

Conselhos Municipais, como funcionam, onde funcionam, quando ocorrem as 

reuniões e como podem participar as pessoas; 

                     - Transporte gratuito para os idosos para virem nos grupos de 

convivência e outras atividades relacionadas aos idosos, dentro do município 

 

 

 

 

 


