
                            

 
 

RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

 

MUNICÍPIO SÃO SEPÉ 

ESTADO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

TEMA: 
 “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir 
proteção social”. 
Eixo 1: A contribuição social não contribuitiva 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 às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como 
garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. 
Eixo 5: Atuação do SUAS em situações de Calamidade Pública e Emergência. 
Data da realização: 20 de outubro de 2021 
Local: Câmara de Vereadores 
Total de Participantes: 55 participantes 

 
 

  



 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONFORME ATA 02/2021 CMAS) 

 

NOME REPRESENTAÇÃO 

Cristiane Aparecida Aires Sociedade Civil 

Fernanda Machado Gonçalves Boelter Secretária Executiva CMAS 

João Eduardo Bittencourt Azambuja Sociedade Civil 

Michele Neves Pinto Trindade Governo 

Niura Moraes da Rosa Sociedade Civil 

Norma Talleyrand Ferreira Sociedade Civil 

Raíra Machado Moraes Sociedade Civil 

  
 PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DOS TRABALHOS DO FÓRUM MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  
PROGRAMAÇÃO AVALIAÇÃO DO FÓRUM 

 

9h: Credenciamento. 
9h 15 min: Solenidade de 

abertura. 
9h 30min: Exposição da 

temática. 
10h 30min: Coffee Break 

10h 45min: Exposição dos 
eixos temáticos.  

11h 30min: Leitura das 
Deliberações.  

12h: Plenária final. 

ITENS ÓTIMO BOM REGULAR  RUIM PÉSSIMO 

Local e Infraestrutura 85% 15% - - - 

Acessibilidade 85% 15% - - - 

Programação 77% 23% - - - 

Qualidade da Transmissão do evento 8% 54% 38% - - 

Participação (envolvimento dos participantes 
nos temas de discussão) 

24% 65% 5,50% 5,50% - 

Conhecimento sobre o tema (o evento permitiu 
ampliar os conhecimentos sobre o tema) 

46% 54% - - - 

  
  



  
DELIBERAÇÕES POR EIXOS TEMÁTICOS: 

 
EIXOS MUNICÍPIO 
EIXO 1: 

A contribuição social não 
contribuitiva e o princípio da 
equidade como paradigma 
para a gestão dos direitos 

socioassistenciais no 
enfrentamento das 

desigualdades. 

1- Criação de auxílio gás municipal; 
2- Construção de estruturas para centros comunitários nos bairros; 
3- Criação cozinhas comunitárias e aprimoramento das existentes; 
4- Promoção os direitos socioassistenciais nos espaços coletivos; 
5- Fomento às associações de trabalhadores rurais; 
6- Criação materiais informativos sobre serviços e benefícios socioassistenciais; 
7- Ampliação ações comunitárias via calendário da Política Nacional de Assistência Social; 
8- Fomento a relação intersetorial entre a Política de Assistência Social e as demais políticas. 

EIXO 2: 
Financiamento e orçamento 
como instrumento para uma 
gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos 
entes federativos para a 

garantia dos direitos 
socioassistenciais. 

 
1- Vigilância Socioassistencial; 
2- Ampliação das equipes do SUAS; 
3- Revisão da legislação, indicando fontes de financiamento; 
4- Garantia de percentual mínimo no orçamento municipal; 
5- Fomento, de forma assistida, ao microcrédito para os pequenos produtores e pequeno e micro empresários; 
6- Ampliação dos recursos municipais para a política de Assistência Social. 
 

EIXO 3: 
Controle social: o lugar da 
sociedade civil no SUAS e a 
importância da participação 

dos usuários 

 

1- Organização das associações comunitárias; 
2- Ampliação de capacitações ao CMAS; 
3- Estratégias para ampliar a participação; 
4- Educação permanente dos trabalhadores do SUAS. 

EIXO 4: 
Gestão e acesso às seguranças 

socioassistenciais e a 
articulação entre serviços, 

benefícios e transferência de 
renda como garantias de 

direitos socioassistenciais e 
proteção social. 

1- Fórum como espaço de fomento comunitário; 
2- Criação de cozinhas comunitárias como forma de combater a fome; 
3- Incentivo à criação de cooperativas de prestação de serviços conde se capacite profissionais de diversos setores que necessitem 
de trabalho e renda;  
4- Capacitação sobre o SUAS aos líderes comunitários;  
5- Criação de programa municipal de transferência de renda; 
6- Fortalecimento da relação entre associações de moradores e gestão pública; 
7- Criação de plano de cargos da Assistência Social. 

 

EIXO 5: 
Atuação do SUAS em situações 

de Calamidade Pública e 
Emergência. 

1- Distribuição de materiais de construção e de cestas básicas; 
2- Articulação de serviço à pessoa em situação de rua; 
3- Criação de equipe volante para atuar no território onde há concentração de situações de vulnerabilidade; 
4- Regulamentação de serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergências, conforme tipificação; 
5- Trabalho articulado entre Assistência Social e Defesa Civil. 

 


