
 

                                             
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMASO 

 
VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
VERA CRUZ 

 
 

RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MUNICÍPIO VERA CRUZ  

ESTADO RIO GRANDE DO SUL 

REGIÃO DO BRASIL SUL 

TEMA: CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES  

DATA DE 
REALIZAÇÃO:       

 

03/08/2011  Nº TOTAL DE PARTICIPANTES (DELEGADOS + CONVIDADOS + 
OBSERVADORES) DA CONFERÊNCIA:  

 111 PARTICIPANTES 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE 
VERA CRUZ - IECLB 

 

 

N.º TOTAL DE PARTICIPANTES USUÁRIOS: 

44 

MUNICÍPIO: VERA CRUZ  N.º TOTAL DE DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL: 

10 

ESTADO:  

RIO GRANDE DO SUL 

 N.º TOTAL DE DELEGADOS DO GOVERNO: 

_____________________________18___________________________ 

   N.º TOTAL DE DELEGADOS: 

38 

 



 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

NOME               REPRESENTAÇÃO              FONE E-MAIL 

Gabriela Macedo Ferreira Governamental: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 

Social 

      (51) 3718-1520 asssitenciasocial@veracruz-rs.gov.br  

 
   

Marta Regina Mueller Governamental: Secretaria 
Municipal de Saúde e de Meio 

Ambiente 

       (051) 3718-1327 Saúde3@veracruz-rs.gov.br 

 

 
   

Iris Lenz Ziani Governamental: Secretaria 
Municipal de Educação 

        (51) 3718-2759 irislziani@yahoo.com.br  

 
   

Andrea Farias 
Não Governamental: Entidades 
e organizações de assistência 
social - CEPA - ONG Carinho 
Esperança Profissionalismo 
Atenção 

   

                          
(051)8126909
6                

 
 

                     andreafarias@ctstabacos.com.br ou 

     fariasandrea10@gmail.com 

 
   

  Ana Paula Angelin. 

 
Não Governamental: entidades 

de trabalhadores do setor 

         (51) 81529850 
 

                        aninhaangelin@yahoo.com 
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 RELAÇÃO DE DELEGADOS PARA A VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 
Município: Vera Cruz    Porte do Município: Pequeno Porte II 

 

 
NOME Entidade/Se- 

cretaria 
 CPF e-mail Assinatura 

1. Titular 
Governamental 

Gabriela Macedo Ferreira Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social 

  assistenciasocial@verac
ruz-rs.gov.br 

 

Suplente 
Governamental 

Marta Regina Mueller Secretaria 
Municipal de 
Saúde e de Meio 
Ambiente 

  martamueller1@hotmail.
com  

 

2. Titular 
Sociedade Civil 

Thiago da Rosa Usuario 
SEGMEN

TO 
 tiagodarosa2006@bol.c

om.br  
 

Suplente 
Sociedade Civil 

Danilo Paulitsch Sindicato dos 
Trabalhadores 
Rurais  

SEGMEN
TO 

 
strvc@viavale.com.br 

 
 

Obs: Favor identificar se algum dos delegados possui algum tipo de deficiência e qual, para que sejam tomadas as providências necessárias. 

  Nome:__________________________    Tipo de Deficiência_____________________  Necessita de atendimento especial? ______ Qual? 
__________________________  

  Nome:__________________________     Tipo de Deficiência_____________________  Necessita de atendimento especial? ______ Qual? 
_________________________ 

 

 
 Data: 03/08/2011 

Assinatura do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
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VI  CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2011 

ROTEIRO PARA DISCUSSÃO E REGISTRO DAS  DELIBERAÇÔES 

 

Tema Geral: 

        “Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores”. 
 
 

Objetivo Geral: 

         Avaliar e propor diretrizes para o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na perspectiva da 

valorização dos trabalhadores e da qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios. 

Objetivos Específicos: 

       Avaliar os avanços obtidos na gestão do trabalho no SUAS , seu financiamento e propor estratégias para implementação da NOB/RH, 
como mecanismo para qualificar os serviços e consolidar o SUAS no sistema de proteção social não-contributivo brasileiro.  

 Avaliar a qualidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social sob a lógica do trabalho articulado 

em rede (entidades socioassistencias e unidades estatais), do protagonismo e participação dos usuários e da valorização dos 

trabalhadores.  

 Propor estratégias para o fortalecimento do alcance das atenções ofertadas pelo SUAS no processo de erradicação da pobreza 

extrema, definindo articulações intersetoriais prioritárias e formas de financiamento adequadas.  

 Avançar na propositura de estratégias para a consolidação da participação e do controle social na assistência social, como eixo 

estruturante do SUAS, para o fortalecimento do protagonismo dos usuários e para valorização dos trabalhadores.  

 

Município:     VERA CRUZ  Data:   03/08/2011   Porte: Pequeno Porte II                    

 



 

AVALIAÇÃO (BALANÇO CRITICO), RESULTADO ALCANÇADOS (AVANÇOS) E ESPERADOS (DESAFIOS)  
DA IMPLANTAÇÃO DO SUAS, POR SUBTEMAS 

 
 
 

Subtema Município Estado União 

 Resultados                           
Alcançados                          

Resultados 
Esperados 

Resultados                           
Alcançados                          

Resultados 
Esperados 

Resultados                           
Alcançados                          

Resultados 
Esperados 

Estratégias para a 

estruturação da 

gestão do trabalho no 

SUAS  

 

Implantação de                   
CRAS e Creas e  
equipes de referência 

- Capacitação de todos 
os trabalhadores do 
SUAS. 
- Aumento do Número 
de concursados. 

    

Reordenamento e 

qualificação e dos 

serviços 

socioassistenciais  

 

Divulgação na rede dos 
serviços de proteção básica, 
média e alta complexidade; 
 

- Conhecimento de 
todo o serviço; 
- Ampla divulgação do 
SUAS e serviços 
oferecidos a 
comunidade; 
- Pensar e elaborar 
estratégias; 

    

Fortalecimento da 

participação e do 

controle social  

 

- Adequação da legislação 
municipal para inscrição de 
entidades e capacitação 
municipal realizada com 
este enfoque para os 
conselheiros, entidades e 
trabalhadores da gestão; 
-  

- Maior participação e 
reconhecimento da 
comunidade em geral 
acerca do papel do 
controle social; 
- Maior 
reconhecimento do 
poder público e da 
comunidade quanto o 
papel do controle 
social; 
- Capacitação dos 
conselheiros; 

    

A centralidade do 

SUAS na erradicação 

- 67% das famílias pobres 
do município no Cadúnico; 

 - assistência social ir ao 

encontro das pessoas que 

    



 

da extrema pobreza 

no Brasil 

 estão em situação de 

vulnerabilidade social;  

- Busca ativa nas 

localidades sem cobertura ( 

EACS – PIM – ESF) 

 

 
 
 
 

 



 

DELIBERAÇÕES POR SUB TEMAS:  Para cada subtema deverão ser debatidas e aprovadas propostas/deliberações, considerando a co-

responsabilidade dos três entes federados no SUAS, de acordo com a abrangência da proposta. Deverá, na medida do possível, indicar 
que esfera de governo cabe realizar para contribuir na viabilização da deliberação.  

 

 
Subtemas 

 
Propostas/Deliberações 

   

Município 

 
 
Estado  

 
 
União 

 
Estratégias para a 
estruturação da gestão 
do trabalho do SUAS 
 

1-Maior integração entre as 
Secretarias de Assistência Social, 
Saúde e Educação, de forma que 
as 3 políticas estejam atentos á 
implementação do SUAS e ás 
questões sociais, através de 
Fóruns, busca ativa e formulação 
de ações pertinentes ás 
demandas. 
2- CRAS itinerantes: busca ativa 
no interior e áreas não atendidas 
pelos serviços, levando 
informações, serviços, oficinas de 
geração de renda, CAD Único. 
a)Realizar diagnósticos nas 
comunidades não atendidas 
b)Propor ações a partir das 
demandas  
c)Mobilizar lideranças 
3 - Ampliar, Qualificar e fortalecer 
as equipes de referência dos 
Serviços de acordo com a NOB 
RH. 
 
 
 

- Maior integração entre 
as Secretarias de 
Assistência Social, 
Saúde e Educação, de 
forma que as 3 políticas 
estejam atentos á 
implementação do 
SUAS e ás questões 
sociais, através de 
Fóruns, busca ativa e 
formulação de ações 
pertinentes ás 
demandas. 
- CRAS itinerantes: 
busca ativa no interior e 
áreas não atendidas 
pelos serviços, levando 
informações, serviços, 
oficinas de geração de 
renda, CAD Único. 
a)Realizar diagnósticos 
nas comunidades não 
atendidas 
b)Propor ações a partir 
das demandas  
c)Mobilizar lideranças 
- Ampliar, Qualificar e 
fortalecer as equipes de 
referência dos Serviços 

Assessoria, 
capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios  

Assessoria, 
capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios 



 

de acordo com a NOB 
RH. 
 

 

 
Reordenamento e 
qualificação dos 
serviços 
socioassistenciais 
 

1-CRAS Itinerante; ampliação do serviço CRAS nos 

bairros referenciados (por exemplo: reuniões com 

lideranças, agentes de saúde). 
 

2 - Implantação Programa ProJovem (discutir com 

Conselho da Juventude). 
3 - População não conhece os serviços no município; 

realizar divulgação através de reuniões nas 

comunidades e agentes de saúde. População não 

participa e não possuem clareza sobre o seu real 

funcionamento (por exemplo: Bolsa Família). 
 

- CRAS Itinerante; ampliação do 

serviço CRAS nos bairros 

referenciados (por exemplo: 

reuniões com lideranças, agentes 

de saúde). 
 

- Implantação Programa ProJovem 

(discutir com Conselho da 

Juventude). 
- População não conhece os 

serviços no município; realizar 

divulgação através de reuniões nas 

comunidades e agentes de saúde. 

População não participa e não 

possuem clareza sobre o seu real 

funcionamento (por exemplo: Bolsa 

Família). 
 

Assessoria, 
capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios 

Assessoria, 
capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios 

 
Fortalecimento da 
participação e do 
controle social 
 
 
 

1.RECURSOS FINANCEIROS 
PARA DIVUGACAO DOS 
PROGRAMAS, PROJETOS E do 
controle social (CONSELHOS) 
2.AUMENTO DE PROFISSIONAIS 
TECNICOS QUE TRABALHAM A 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL PARA CONSOLIDAR E 
FORTALECER  GRUPOS DE 
CONVIVENCIA  E MOVIMENTOS 
SOCIAIS( Associações de bairros, 
catadores, pessoas com 
deficiência, entre outros). 
3DISPONIBILIZACAO DE 
ESPACO FISICO ADEQUADO 
COM INFRAESTRUTURA PARA 
ATENDIMENTO DOS 

1.RECURSOS 
FINANCEIROS PARA 
DIVUGACAO DOS 
PROGRAMAS, 
PROJETOS E do 
controle social 
(CONSELHOS) 
2.AUMENTO DE 
PROFISSIONAIS 
TECNICOS QUE 
TRABALHAM A 
POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL 
PARA CONSOLIDAR E 
FORTALECER  
GRUPOS DE 
CONVIVENCIA  E 

Assessoria, 
capacitação continuada 
e cofinanciamento para 
os municipios 

Assessoria, 
capacitação 
continuada e 
cofinanciamento para 
os municipios 



 

CONSELHOS (Com equipamentos 
e materiais, internet para uso dos 
conselheiros). TER UMA 
SECRETARIA EXECUTIVA. 
 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS( Associações 
de bairros, catadores, 
pessoas com 
deficiência, entre 
outros). 
3DISPONIBILIZACAO 
DE ESPACO FISICO 
ADEQUADO COM 
INFRAESTRUTURA 
PARA ATENDIMENTO 
DOS CONSELHOS 
(Com equipamentos e 
materiais, internet para 
uso dos conselheiros). 
TER UMA 
SECRETARIA 
EXECUTIVA. 
 

 
A centralidade do 
SUAS na erradicação 
da extrema pobreza no 
Brasil. 
 
 

1.- elaborar estratégias de difusão 
dos direitos do cidadão, se valendo 
para tanto da atuação em 
diferentes setores da sociedade: 
escolas, serviços de saúde, igrejas, 
sindicatos, movimentos sociais. 
Como estratégia de ação foi 
pensado no atendimento itinerante 
e no estabelecimento de parcerias 
com outras instituições que 
também estão comprometidas com 
o desenvolvimento social. 
2- ampliar os programas de 
inclusão produtiva (Emancipar), 
que possibilitem a autonomia da 
população atendida, fomente o 
cooperativismo; 
3. ampliar a destinação de 

- assistência social ir ao 

encontro das pessoas que 

estão em situação de 

vulnerabilidade social;  

- criar condições que 

possibilitem acolher as 

pessoas e identificar suas 

necessidades; 

- desmitificar a idéia de 

que as políticas públicas 

são “ajuda”, caridade; 

- capacitação visando 

fornecer condições para 

que as pessoas saiam dos 

projetos do governo de 

curto prazo, como o Bolsa 

Família; 

- propiciar informações às 

- Assessoria, 
capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios  

- Assessoria, 

capacitação e 
cofinanciamento para 
os municipios  



 

recursos para implementar o SUAS 
(Aumentar o número de CRAS e 
criar o CRAS itinerante) 
 

pessoas acerca dos seus 

direitos; 

- diferenciar políticas de 

governo de políticas de 

Estado; 

- destaque para a 

instituição escolar, 

enquanto promotora da 

educação em seu sentido 

mais amplo, incluindo aí 

os programas de Serviço 

Público; 

- Destacada a importância 

do projeto de Lei no 

âmbito federal: Bolsa 

cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DOS TRABALHOS DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

Data e Local 
da 

Conferência 
 

Programação N° de participantes 111 Avaliação da Conferencia 

  Usuários  Trabalhadores Entidades e org.  Repres.Governo 
 

Pontos                                   
Pontos 

Positivos                             
Negativos 

 

03/08/2011 Credenciamento  44                                                                                  67                     - Agilidade                           
-  Acolhida 
- Objetividade 
- Acolhida 

- Receptividade 
 

 Palestra  - Linguagem 
esclarecedora                                     
acessível     
  

- Trazer dados a 
Simplificada,                
realidade do 
município                                                                      

 Grupos de 
Trabalho 

 - Participação 
 - idéias coesas e  
diversificadas  
    - Debates 
- entrosamento              

- Distribuição dos  
 - Grupos  
- Pouco tempo               

 Organização 
geral do evento 

 - Localização 
acessível 
- Pontualidade 
- Acolhida 

- Divisão dos grupos 
por cores  
- Divulgação por site, 
e-mail,... 
- Maior tempo para a 
Conferência 
- Pouca participação 
de usuários 
-  

 



 

 
 
 

SÍNTESE DAS MOBILIZAÇÕES PREPARATÓRIAS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 
Eventos de 
Mobilização  
Realizados 

Nº de Participantes Subtemas e 
questões 
debatidos 

Dificuldades para 
participação 

Avanços 

 Usuários Trabalhadores Entidades e 
Organização 
de assistência 
Social 

Representante 
Governo 

   

Reunião de 
Bairros  

12  5 2 Controle social 
e as políticas do 
SUAS 

- Falta de 
participação das 
pessoas; 
- Pouco 
conhecimento 
das pessoas 
sobre seus 
direitos e 
deveres; 
- Conhecimento 
dos programas 

- Iniciativas das 
reuniões mensais 
das associações 
de bairros, onde os 
mesmos estão se 
fortificando e 
trocando idéias.  

Reunião com os 
Conselhos como: 
CMDCA, 
COMPEI, 
COMUDE, CMTG, 
CMC, COMPHAC, 
entre outros 

    Importância da 
participação na 
VI Conferência 
Municipal de 
Assistência 
Social 

- Pouca 
participação das 
pessoas; 
- As pessoas não 
conhecem 
efetivamente os 
seus direitos e 
deveres; 
- Pouco 
conhecimento 
dos programas e 
projetos na área. 

- Progresso na 
participação. 

 


