Registro das Deliberações da Plenária Final da XII Conferência Municipal de Assistência Social: Registradas
Deliberações priorizadas pela Plenária Final da XII Conferência Municipal - dentre aquelas construídas pelos
Grupos de Trabalho - respectivamente para a União, Estados e Municípios, indicando a que Eixo cada uma
delas está relacionada.
Deliberações para o MUNICÍPIO – Totalizando até 17 Deliberações, considerando os 3 Eixos obs.: Todas as Propostas apresentadas para o Município foram aprovadas por unanimidade.
Eixo ao qual está
DELIBERAÇÕES
relacionada
(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3)
Divulgar de forma detalhada através de uma rede social da prefeitura um
1 balanço semestral dos recursos dos três níveis de governo, destinado à
1
assistência social e onde foram gastos.
Prever no orçamento melhorias na acessibilidade com estrutura adequada
2 para atendimentos individuais e em grupo dos equipamentos da
1
Assistência Social que resguarde o sigilo ético e técnico.
Elaborar um planejamento onde os recursos sejam utilizados em sua
integralidade em todas as ações da Política Pública de Assistência Social.
3 A partir de um diagnóstico levantados pelos trabalhadores da Assistência
1
Social, as demandas apontadas seriam encaminhadas para uma
comissão técnica/Administrativa.
Garantir o cumprimento da Lei 8.845/12 - Passe Livre, que o mesmo não
seja limitado, mas de livre acesso ao transporte público. E alteração da Lei
4
incluindo acompanhantes para os dependentes (Pessoas com
1
deficiências).
Aprimorar a construção de fluxos e protocolos para que o acesso aos
Serviços da rede intersetorial sejam garantidos a toda população, bem
2
1
como, com o objetivo de promover a divulgação destes documentos em
formato de cartilha ou boletins informativos.
Promover ações a níveis intersetoriais com o objetivo de divulgar o
trabalho realizado em todas as secretarias e envolvendo o terceiro setor,
2
2
bem como capacitar tais atores (ações: Boletins Informativos, Seminários,
Supervisão técnica, capacitação, Reuniões Semestrais e Anuais).
Oficializar as redes através de dispositivo legal com a nomeação de
3
2
representantes das diversas áreas conforme as demandas.
Instituir grupos de atores locais com o objetivo de levantar e discutir
4 demandas do território. (Escolas, Instituições Religiosas, Associações de
2
Bairros, OSCs, Saúde da Família).
Criar Grupo de Trabalho para discussão e criação de protocolo sobre as
5 atribuições da Política de Assistência Social, Poder Judiciário e Promotoria
2
Pública, quanto à judicialização da assistência social.
Promover encontros entre os conselhos municipais, com o intuito de
6
articular propostas para o município.
2
Capacitar as equipes para atuar com ações coletivas, principalmente no
1 que se refere à sensibilização da importância da participação popular no
3
fortalecimento das políticas públicas.
Tornar mais efetiva a divulgação das funções e ações dos conselhos
municipais atuantes no município, como também a exposição das
agendas das reuniões, por meio de cartazes nos espaços dos
2
3
equipamentos que executam a política de assistência social no município
e demais serviços intersetoriais Também é importante à divulgação de
informações sobre os conselhos, por meio de redes sociais.
Ampliar a divulgação periódica das ações realizadas nos serviços da
3

4

Assistência Social e nos meios de divulgações em veículos oficiais da
Prefeitura de Poços de Caldas, garantindo que o texto publicado esteja em
consonância com a política de assistência social
Apresentar prestação de ações/contas semestral do CMAS para a

3

3

5
6
7

população nos territórios dos CRAS, podendo ocorrer durante as reuniões
do CLAS
Fortalecer os Conselhos existentes para garantir a efetivação dos direitos
preconizados em leis.
Possibilitar que os Serviços de Assistência Social, Saúde e de demais
políticas públicas possam também servir como pontos de informações
para a população, de forma clara, objetiva e respeitosa, fortalecendo a
comunidade através do CLAS para maior participação social.
Estimular a participação dos estagiários em ações junto aos técnicos da
assistência social.

3
3

3

Deliberações do Município para o ESTADO, considerando os 3 Eixos da Conferência – Total de
deliberações deve considerar quantitativo máximo indicado para municípios de cada estado
Eixo ao qual está
DELIBERAÇÕES
relacionada
(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3)
Garantir repasse em dia do Piso Mineiro.
1
1
42 votos
Criar espaços de articulação para que os usuários consigam acessar
2 informações aos benefícios do INSS.
1
Aprovada 53 votos
Garantir o CAPACITA SUAS como formação continuada.
1
Aprovada 103 votos
2

2

1

2

3

Criar Grupo de Trabalho para discussão e criação de protocolo sobre as
atribuições da Política de Assistência Social, Poder Judiciário e Promotoria
Pública, quanto à judicialização da assistência social.
14 votos
Capacitar as equipes para atuar com ações coletivas, principalmente no
que se refere à sensibilização da importância da participação popular no
fortalecimento das políticas públicas.
02 votos
Garantir a realização das Conferências Estaduais da Assistência
Social, como parte da agenda do Governo Estadual.
Aprovada 94 votos
Apresentação de prestação de ações/contas semestral do CEAS para a
população e CMAS nos Municípios.

2

3

3

3

02 votos
Deliberações do Município para a UNIÃO, considerando os 3 Eixos da Conferência - Total de deliberações
deve considerar quantitativo máximo indicado para municípios de cada estado
DELIBERAÇÕES

1

1
2
3

Garantir o valor de um salário mínimo e permanência dos critérios
de idade e renda para concessão do BPC: Idade 65 anos e Pessoa
com deficiência, renda per capita ¼ salário mínimo. Garantia do
atendimento presencial nas Agências do INSS possibilitando a oferta
de informações qualificadas aos usuários.
Aprovada com 109 votos
Melhorar a divulgação dos critérios dos Programas, Projetos e Benefícios
ofertados pela assistência social.
03 votos
Garantir o CAPACITA SUAS como formação continuada.
01 votos
Criar cadernos de orientações sobre práticas intersetoriais, no que
tange às práticas que envolvem Assistência Social, Saúde e

Eixo ao qual está
relacionada
(Eixo 1; Eixo 2; Eixo 3)

1

2
2
2

1

2

3

Educação, tal como no atendimento às demandas de saúde mental,
dependência química e pessoa com deficiência.
Aprovada 116 votos
Construir uma cartilha contendo orientações sobre os serviços da
Assistência Social para os usuários do SUAS.
0 votos
Fortalecer os Conselhos existentes para a efetivação dos direitos
preconizados em lei e garantir a realização das Conferências
Nacionais da Assistência Social, como parte da agenda do Governo
Federal.
Aprovada 94 votos
Capacitar as equipes para atuar com ações coletivas, principalmente no
que se refere à sensibilização da importância da participação popular no
fortalecimento das políticas públicas.
02 votos

3

3

3

