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RESOLUÇÃO Nº 007, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DAS
DELIBERAÇÕES
APROVADAS
NA
PLENÁRIA
FINAL
DA
IX
CONFERÊNCIA
MUNICIPAL
ORDINÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Sessão
Ordinária realizada no dia 15 de julho de 2021, no uso da competência que lhe confere a Lei
Municipal nº 46 de 15 de dezembro de 1995 e suas alterações nas Leis 172/04 e 259/08,
convocou a da IX Conferência Municipal de Assistência Social.
CONSIDERANDO que, nos dia 26 de agosto de 2021 foi realizada a IX Conferência
Municipal de Assistência Social , no município de Maracás, convocada por meio da
Resolução CMAS nº 006 de 15 de julho de 2021, publicada no dia 16 de julho de 2021 , que
teve como tema

“ Assistência Social: Direito do povo e Dever do

Estado, com

financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.
CONSIDERANDO que, estiveram reunidos/as representantes da Sociedade Civil e do Poder
Público, num total de 81 participantes credenciados, discutindo as deliberações dos cinco
Eixos definidos, quais sejam: EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da
equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das
desigualdades; EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de
compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos
socioassistenciais; EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a
importância da participação dos usuários; EIXO 4 – Gestão e acesso

ás seguranças

socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como
garantias de direitos socioassistenciais e proteção social; e EIXO 5 – Atuação do SUAS em
Situações de Calamidade Pública e Emergências.
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RESOLVE:
Art. 1º - Publicar as deliberações anexas, aprovadas na Plenária Final da Conferência
Municipal Ordinária de Assistência Social do município de Maracás, realizada no dia 26 de
agosto de 2021, convocada por meio a Resolução CMAS nº 006 de 15 de julho de 2021,
publicada no dia 16 de julho de 2021, como tema “Assistência Social: Direito do povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir
proteção social.”
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua deliberação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Maracás, 15 de setembro de 2021.

__________________________________
Marta Verônica Novaes dos Santos
Presidente do CMAS
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Anexo da Resolução CMAS nº 007 de 15 de setembro de 2021

Propostas Aprovadas na Plenária Final

Propostas para o Município:

EIXO

PROPOSTA

Eixo 1

Criar projeto de inclusão de pessoas com deficiência,
preferencialmente aos usuários do SUAS no mercado de
trabalho, fazendo avaliação de perfil, mapeamentos de
emprego, encaminhamento e acompanhamento pós-colocação
no mercado de trabalho, bem como oferecer treinamento
juntamente com o empregador.

Eixo 1

Ampliar e fortalecer o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculo para as micro-regiões (povoados e
assentamentos) e implantar uma unidade CRAS no povoado
de Porto Alegre.
Garantir recursos financeiros para investimentos em
construção, reforma e manutenção das unidades
socioassistenciais.
Ampliação dos recursos do Projeto vida Nova, tornando-se
lei municipal para ambranger os usuários da Sede e Zona
Rural.
Ampliar a divulgação dos dias, locais e descentralizar as
reuniões do CMAS, para o fortalecimento da participação dos
usuários. Com as ações realizadas semestrais e anuais
deliberadas por este conselho, como forma de devolutiva a
população.

Eixo 2

Eixo 2

Eixo 3

Eixo 3

Eixo 4

Fortalecer o diálogo entre o Poder Público e a Sociedade
Civil, fortalecendo as parcerias das organizações
governamentais e organizações não governamentais. Para
solucionar demandas que venham a surgir nessas ongs.
Viabilizar a construção de projetos articulados as instituições
públicas e privadas, que fomentem a inserção de jovens,
mulheres, pessoas com deficiência, LGTBQIA + e pessoas de
comunidade tradicionais no mercado de trabalho.
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Eixo 4

Eixo 4

Eixo 5

Construir estratégias no âmbito municipal, que auxiliam os
usuários do SUAS a entenderem o funcionamento da Política
de Assistência Social, afim de fortalecer a autonomia de todas
e todos
Fortalecer as políticas públicas de Assistência Social, através
de concurso público e a implantação de plano de carreira
dos/as/es trabalhadores e trabalhadoras do SUAS
Criação de comitê para fortalecer a rede intersetorial em
situação de calamidade pública e emergências, visto que, se
faz necessário organizar o fluxo da rede e garantir
resolutividade das demandas.

Propostas para o Estado:

EIXO

PROPOSTA

Eixo 1

Ampliar e instalar as unidades de acolhimento a criança e
adolescentes nos territórios de identidade.

Eixo 2

Ampliar os valores do cofinciamento estadual para a
assistência social
Garantir recursos financeiros para investimentos em
construção, reforma e manutenção das unidades
socioassistencial.
Viabilizar a construção de projetos que fomentem a inserção
de jovens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas
LGTBQIA+ e pessoas de comunidade tradicionais no
mercado de trabalho.

Eixo 2

Eixo 4

Eixo 4

Ampliar e fortalecer os espaços de formação continuada para
trabalhadores e trabalhadoras do SUAS em nível Macro e
Micro territorial

Propostas para a União:

EIXO

PROPOSTA

Eixo 1

Assegurar a vinculação do beneficio de prestação Continuada
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Eixo 1

Eixo 2

Eixo 2
Eixo 3

– BPC, equiparado ao salário mínimo, com direito ao décimo
terceiro e diminuição da idade de concessão para 60 anos ou
mais.
Alterar os critérios de Implantação da Unidade CREAS
garantindo-os em todos os municípios do Brasil,
independente de porte.
Garantir recursos financeiros para investimentos em
construção, reforma e manutenção das unidade
socioassistencial
Estabelecer em lei percentual mínimo de 10% dos recursos da
União para Assistência Social nos municípios
Ampliar o cofiancniamento para implantação do CRAS
Volante ( Equipe Volante ) com abrangência para todos os
municípios, para garantia de direitos com equidade no
atendimento.
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