
PRÉ CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

28 de maio de 2011

“CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS 
TRABALHADORES”



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 1º- A assistência social, direito do cidadão e dever 
do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. (LOAS/1993)



SUASSUAS

Modelo de gestão descentralizado
e participativo que regula e 
organiza em todo o território 
nacional as ações de assistência 
social



�Um conjunto ou combinação de coisas ou 
partes em constante interação, formando 
um todo sinérgico, complexo e unitário.

�É orientado para determinados propósitos 
e em permanente relação de 
interdependência com o ambiente externo.

�É um esforço simultâneo de vários órgãos 
em benefício de uma mesma função.

O QUE O QUE ÉÉ UM SISTEMA ?UM SISTEMA ?
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HISTORICAMENTE COMO FOI HISTORICAMENTE COMO FOI 
COMPREENDIDA A COMPREENDIDA A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL?ASSISTÊNCIA SOCIAL?

• SOCIEDADE CIVIL
– FILANTROPIA
– CARIDADE

• ESTADO
– ASSISTENCIALISMO
– POPULISMO
– PRIMEIRO DAMISMO



PARA QUEM SE PARA QUEM SE 
DESTINA A DESTINA A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL?ASSISTÊNCIA SOCIAL?

Para todos os que dela necessitarem.

Entender a Assistência Social exige de nós a atitude de 
problematizar a relação:

POBREZA  X  RIQUEZA
Como historicamente se deu esta relação no Brasil?



O QUE SIGNIFICA A O QUE SIGNIFICA A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL SER ASSISTÊNCIA SOCIAL SER 
RECONHECIDA RECONHECIDA 
COMO POLCOMO POLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICABLICA ??

�Rompe-se com a naturalização da pobreza considerand o-a 
como expressão da “questão social”

�Rompe-se com a responsabilização apenas individual 
(culpabilização do indivíduo) no enfrentamento da po breza 
como expressão da “questão social”

�A fam ília, a sociedade e o Estado passam a ser igualment e 
responsáveis pela proteção social



�Direito do cidadão e dever do Estado.

�Política de Seguridade Social (Tripé: Saúde, Previdência e 
Assistência Social) não contributiva , realizada por meio de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para
garantir o atendimento às necessidades básicas. 

�Realiza-se de forma integrada às políticas setoriais , visando ao
enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao
provimento de condições para atender às contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais.

O QUE O QUE ÉÉ ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NA SOCIAL NA 
ATUALIDADE?ATUALIDADE?



SUAS SUAS -- REDEREDE

A REDE é construída coletivamente com 
muitas MÃOS. O Trabalho em REDE é
compartilhamento, é transparência, é
democracia. 

É um exercício constante de convivência 
democrática e sinérgica com a diversidade.

A rede de serviços, DEVE ser resultado de 
uma equação de co-responsabilidade, 
construída com diálogo, confiança, integração 
de recursos e preservação da autonomia das 
partes. 



CADASTRO ÚNICO 

Endereço: Rua Paraná, 5000 
Centro

O Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico), é
um instrumento de coleta de 
dados e informações com o 
objetivo de identificar todas as 
famílias de baixa renda existentes 
no país.



PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

�O CRAS é uma unidade pública estatal responsável pela ofert a de 
serviços continuados de proteção social básica de a ssistência social às 
famílias, grupos e indivíduos em situação de vulner abilidade social.

Cascavel oferece atendimento à população em 06 unidades

Serviços  de Proteção Básica de Assistência Social são aqueles que 
potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos 
internos e externos de solidariedade, por meio do protagonismo de seus 
membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam à
convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos 
familiares e comunitários não foram rompidos, bem como a promoção da 
integração ao mercado de trabalho



O CRAS, em suas seis unidades  
oferece os Serviços, Programas e 
Benefícios:

�Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família;
�Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos  para crianças de 0 a 6 anos e 
suas famílias;
�Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para adolescentes de 15 à 17 
anos;
�Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  para idosos;
�Programa de Capacitação, inclusão produtiva e enfre ntamento à pobreza;
�Programa Bolsa Família;
�Benefício Auxilio Natalidade;
�Benefício Auxílio Alimentação; 
�Benefício Auxílio documentação civil;
�BPC – Benefício de Prestação Continuada;
�Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para  pessoas com deficiência e 
idosos;



CRASCRAS

Pequeno Porte I Pequeno Porte II Médio, Grande, Metró pole e 
DF

Até 2.500 famílias 
referenciadas

Até 3.500 famílias 
referenciadas

A cada 5.000 famílias 
referenciadas

2 técnicos de nível superior, 
sendo um profissional 
assistente social e outro 
preferencialmente psicólogo.

3 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais 
assistentes sociais e 
preferencialmente um 
psicólogo

4 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais 
assistentes sociais, um 
psicólogo e um profissional 
que compõe o SUAS

2 técnicos de nível médio 3 técnicos de nível médio 4  técnicos de nível médio

NOBNOB--RH/SUASRH/SUAS



CRAS CASCAVEL VELHO

Território de Abrangência: Cascavel 
Velho, Região do Lago, Universitário e 
Maria Luiza

Endereço: Rua Londres, 980 -
Cascavel Velho



CRAS XIV DE NOVEMBRO

Território de Abrangência: XIV de 
Novembro, Parque São Paulo, Neva, 
Pioneiros Catarinenses, Santa 
Felicidade, Guarujá.

Endereço: Rua Francisco Guaraná
de Menezes, 487 – XIV de 
Novembro



CRAS SANTA CRUZ

Território de Abrangência: Santa Cruz, 
Santo Onofre, Esmeralda, Santos 
Dumont, Coqueiral, Alto Alegre, Parque 
Verde, Recanto Tropical, Cancelli, 
Centro.

Endereço: Rua Nhambiquaras, 1567 
– Santa Cruz 



CRAS PERIOLO

Território de Abrangência: Periolo, 
Brasília, Cataratas, Morumbi, São 
Cristóvão, Pacaembu.

Endereço: Rua Jaraguá, 365 -
Periolo



CRAS INTERLAGOS

Território de Abrangência: Interlagos, 
Canadá, Country, Brazmadeira, 
Floresta.

Endereço: Rua Solidariedade, 
733 - Interlagos 



CRAS VOLANTE

Território de Abrangência: Distritos 
de Rio do Salto, Juvinópolis, São 
João D’ Oeste, Sede Alvorada, São 
Salvador, Diamante, Espigão Azul. 

Endereço: Rua Fagundes 
Varella, 1628 - Coqueiral 



CCI – Centro de Convivência de 
Idosos 

(referenciado aos CRAS)

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Idosos

Endereço: Rua Ernesto Farina, 
555- Claudete

Usuários : Idosos acima de 
60 anos



EURECA I 
(referenciado ao CRAS Interlagos)

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes de 06 a 15 
anos

Endereço: Rua Felicidade, 631 -
Interlagos

Usuários : Crianças e adolescentes 

de 06 a 15 anos



EURECA II
(referenciado ao CRAS Santa Cruz)

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes de 06 a 
15 anos

Endereço: Rua Apalais, 930-
Santa Cruz

Usuários : Crianças e adolescentes 
de 06 a 15 anos



PROJOVEM ADOLESCENTE
(referenciado aos CRAS)

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Adolescentes de 15 à 17 anos

Endereço: Rua da Lapa, 1502 - Centro

Usuários : Adolescentes e 
Jovens de 15 a 17 anos



SETOR DE CAPACITAÇÃO E 
INCLUSÃO PRODUTIVA

(referenciado aos CRAS)

Endereço: Rua Paraná, 5000, 
Centro 

Usuários: famílias e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social, prioritariamente que 
estejam inseridas no Bolsa Família, PETI, BPC 
ou benefícios eventuais, desempregados, 
procedentes da agricultura familiar ou em 
situação de violência.



PAA – PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR  
COMPRA DIRETA

Endereço: Rua Fagundes Varella, 
1628, Coqueiral

O objetivo  é garantir o acesso  aos 
alimentos em quantidade, qualidade 
e regularidade necessárias às 
populações em situação de 
insegurança alimentar e nutricional 
e promover a inclusão social no 
campo por meio do fortalecimento 
da agricultura familiar.

Usuários : agricultores familiares e 
entidades socioassistenciais.



PROVOPAR

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à
Pobreza

Endereço: Rua Martim Afonso  
de Souza, 550 – Pacaembu

Usuários : Famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.



CENTRO JESUÍTA DE 
CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Endereço: Rua Loyola, 139 –
Brazmadeira

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e enfrentamento à
Pobreza

Programa Formação Política 
e Cidadã - Entidade de 
Assessoramento

Usuários : Famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.



CEMIC

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos

Endereço: Rua Maceió, 118 –
São Cristóvão

Serviço de Capacitação, inclusão 
produtiva e enfrentamento à
pobreza 

Usuários : Famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.

Usuários : crianças e adolescentes 
de 06 à 15 anos



LBV

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e enfrentamento à Pobreza

Endereço: Av. Brasil, 9749 –
Coqueiral

Usuários : Famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.



PASTORAL DA CRIANÇA

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 
para crianças de até 6 anos

Endereço: Rua Cassiano Jorge 
Fernandes, 2470 - Neva

Usuários : Gestantes, Nutrizes e 
Crianças de até 6 anos



Endereço: Rua Rio Grande do 
Sul, 2601 - Centro 

INSTITUTO ALFREDO KAEFER

Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza

Usuários : Famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social.



Endereço: Avenida das Torres, 500
Santa Cruz 

FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Idosos

Programa de Informação e educação para o trabalho 
para adolescentes e jovens aprendizes

Usuários : Idosos acima de 60 anos

Usuários : Adolescentes e Jovens



Endereço: Rua Marechal Cândido 
Rondon, 3530 – Cancelli

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
ESPÍRITA LINS DE VASCONCELOS-
GUARDA MIRIM

Programa de Informação e 
Educação para o Trabalho para 
Adolescentes e Jovens Aprendizes

Usuários : Adolescentes e Jovens



� O CREAS é uma unidade pública estatal responsável pela ofert a de 
serviços continuados de proteção social especial de  média 
complexidade.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 
MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviços  de Proteção Social Especial de Média Complexidade são aqueles 
que oferecem serviços continuados a indivíduos e famílias com seus 
direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios 
para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus 
usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos 
que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado 

Cascavel oferece atendimento à população em 04 
unidades CREAS



CREASCREAS CREASCREAS

Municípios em Gestão Inicial e Básica Municípios em Gestão Plena e Estados 
com Serviços Regionais

Capacidade de atendimento de 50 
pessoas/indivíduos

Capacidade de atendimento de 80 
pessoas/indivíduos

1 coordenador ; 1 assistente social; 1 
psicólogo; 1 advogado; 2 profissionais de 

nível superior ou médio (abordagem
dos usuários); 1 auxiliar administrativo 

1 coordenador; 2 assistentes sociais

2 psicólogos; 1 advogado; 4 profissionais de 
nível superior ou médio (abordagem

dos usuários); 2 auxiliares administrativos

NOBNOB--RH/SUASRH/SUAS



CREAS I

Serviço de proteção especializado a 
famílias e indivíduos – crianças e 
adolescentes

Endereço: Rua Riachuelo esq. 
com a Rua Bandeira - Centro

Usuários : Crianças, Adolescentes e 
suas Famílias que vivenciam 
violações de direitos



CREAS II

Endereço: Rua Luciano Correa 
de Siqueira, 224 - Coqueiral

Serviço de proteção especializado 
a adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC)

Usuários : Adolescentes e jovens 
em cumprimento de medida 
socioeducativa



CREAS III

Endereço: Rua São Paulo, 2284 
- Centro

Serviço de proteção  e 
atendimento  especializado a 
famílias e indivíduos

Usuários : Pessoas adultas e suas 
Famílias que vivenciam violações 
de direitos



CREAS POP

Endereço: Rua Tuiuti, esq. 
Visconde de Guarapuava s/n -

Cancelli

Serviço especializado para 
pessoas em situação de rua 

Usuários : Jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. E também, as que 
estejam em situação circunstancial 
de rua.



PLANTÃO SOCIAL

Endereço: Av. Assunção, anexo 
à Rodoviária

Serviço Especializado em 
Abordagem Social

Usuários : Crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos (as) e 
famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia 
e/ou sobrevivência ou estejam em 
situação circunstancial de rua.



RBC
(referenciado ao CREAS III)

Endereço: Rua Vitória, 2796
Alto Alegre

Serviço de proteção especial 
para pessoas com deficiência, 
idosos e suas famílias

Usuários : Pessoas com deficiência 
e idosos (as) com dependência, 
seus cuidadores e familiares, com 
vivência de violação de direitos que 
comprometam sua autonomia.



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE

Serviços  de Proteção Social especial de Alta 
Complexidade são aqueles que garantem 
proteção integral para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou 
comunitário. São desenvolvidos pelas unidades de 
acolhimento.



ACOLHIMENTOACOLHIMENTO

1 coordenador Nível superior 1 profissional a cada 20 
usuários

Cuidador/Educador Nível médio e qualificação 
específica

1 profissional a cada 10 
usuários, por turno.

Auxiliar de 
Cuidador/Educador

Nìvel fundamental e 
qualificação específica

1 profissional a cada 10 
usuários, por turno.

NOBNOB--RH/SUASRH/SUAS



CASA DE PASSAGEM 
MASCULINA

Serviço de Acolhimento 
institucional- Unidade 
institucional para adolescentes 
do sexo masculino

Usuários : Adolescentes em situação 
de risco pessoal e social, sob medida 
de proteção de acolhimento.



Serviço de Acolhimento 
institucional- Unidade institucional 
para adolescentes do sexo 
feminino

CASA DE PASSAGEM 

FEMININA

Usuários : Adolescentes em situação 
de risco pessoal e social, sob medida 
de proteção de acolhimento.



FAMÍLIA ACOLHEDORA

Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedoras-crianças e 
adolescentes

Endereço: Rua Natal, 2492

Usuários : Adolescentes em situação 
de risco pessoal e social, sob medida 
de proteção de acolhimento familiar.



Endereço: Rua Tuiuti, esq. Visconde 
de Guarapuava s/n - Cancelli

CASA DE PASSAGEM PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA Serviço de Acolhimento 

institucional – unidade institucional 
de passagem para adultos e famílias

Usuários : Pessoas adultos em 
situação de violência, em situação de 
rua e desabrigo por abandono, 
migração e ausência de residência ou 
pessoas em trânsito e sem condições 
de auto-sustento.



ABRIGO DE MULHERES

VANUSA COVATTI
Serviço de Acolhimento 
Institucional- Unidade Institucional 
para mulheres em situação de 
violência

Usuárias : Mulheres acima de 18 
anos de idade, em situação de 
violência, em situação de risco de 
morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, 
causadora de lesão, sofrimento físico, 
sexual, psicológico ou dano moral, 
acompanhadas ou não de seus filhos 
menores de idade.



LAR DOS BEBÊS PEQUENO 
PEREGRINO

Serviço de Acolhimento 
Institucional – Unidade Institucional 
para crianças

Endereço: Rua Porto Alegre, 557  
Pioneiros Catarinense

Usuários : Crianças s em situação de 
risco pessoal e social, sob
medida de proteção de acolhimento.



RECANTO DA CRIANÇA

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 
Institucional para crianças

Endereço: Rua São José, 720 
Jardim Seminário

Serviço de Acolhimento 
institucional – unidade residencial 
para adolescentes

Usuários : Crianças e adolescentes em situação 
de risco pessoal e social, sob medida de 
proteção de acolhimento.

Usuários : Adolescentes em situação 
de risco pessoal e social, sob medida 
de proteção de acolhimento.



APAE – Residência Inclusiva

Serviço de Acolhimento 
Institucional para jovens e adultos 
com deficiência  Residência 
Inclusiva

Endereço: Rua Manaus, 4239 
Recanto Tropical

Usuários : Pessoas com deficiência, 
com vínculos rompidos ou 
fragilizados, sob medida de 
proteção.



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 
IRMANDADE DE JESUS –
ALBERGUE NOTURNO Serviço de Acolhimento 

Institucional de passagem para 
pessoas adultas e famílias

Endereço: Rua Sandino Erasmo de 
Amorim,1984

Jardim Maria Luiza

Usuários : Adultos e Famílias, em 
situação de violência, em situação 
de rua e desabrigo por abandono, 
migração e ausência de residência 
ou pessoas em trânsito e sem 
condições de auto-sustento.



ABRIGO SÃO VICENTE DE 
PAULO

Serviço de acolhimento institucional 
– unidade institucional para idosos 
(Instituição de longa permanência 
para idosos(as) – ILPI)

Endereço: Rua Jaime Duarte Leal, 110 
Jardim Maria Luiza

Usuários : Idosos(as) acima de 60 
anos.



ENTIDADES DE DEFESA E 
GARANTIA DE DIREITOS

Aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam programas ou 
projetos voltados prioritariamente para a defesa e 
efetivação dos direitos socioassistenciais , 
construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação 
com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao 
público da política de assistência social



ACADEVI

Defesa e garantia  de 
direitos das pessoas 

com deficiência visual

Endereço: Avenida  Assunção, 
1757, sala 226B - Terminal 
Rodoviário



ADEFICA

Defesa e garantia  de 
direitos das pessoas 
com deficiência física

Endereço: Avenida  Assunção, 1757, 
sala 210B1 - Terminal Rodoviário



CONSELHO TUTELAR OESTE

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 
2616 - Centro

O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente, autônomo, não 
jurisdicional encarregado pela 
sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. É um 
órgão de garantia de direitos da 
criança e do adolescente.



CONSELHO TUTELAR LESTE

Endereço: Rua Minas Gerais, 294 -
São Cristóvão

O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente, autônomo, não 
jurisdicional encarregado pela 
sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente . É um 
órgão de garantia de direitos da 
criança e do adolescente.



GESTÃO DO 
TRABALHO NO SUAS

RESOLUÇÃO Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006. DOU 26/ 12/2006
Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único 

de Assistência Social – NOB-RH/SUAS.

A gestão do trabalho no âmbito do SUAS busca o 
reconhecimento e a valorização do trabalhador em 

todas as suas dimensões, contribuindo para material izar 
a ampla rede de proteção e promoção social implanta da 

no município de Cascavel.



GESTÃO DO TRABALHO 
NO SUAS

Os principais eixos para a gestão do trabalho na ár ea da Assistência Social 
considerados pela NOB-RH/SUAS são:
•Princípios éticos para os trabalhadores;
•Princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do SUAS;
•Equipes de referência;
•Diretrizes para a política nacional de capacitação;
•Diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários;
•Diretrizes para entidades e organizações de assistência social;
•Diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho;
•Responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, do distrito federal e 
municipal;
•Diretrizes nacionais para instituição de mesas de negociação;
•Organização do CADSUAS;
•Controle social da gestão do trabalho.



GESTÃO DO TRABALHO NO 
SUAS

RESOLUÇÃO Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006. DOU 26/ 12/2006
Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único 
de Assistência Social – NOB-RH/SUAS.
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Participação da população, por meio de organizações  
representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis

PARTICIPAÇÃO

É garantido na Constituição Federal, na LOAS e no SUAS 
que a organização da Assistência Social se dará sob a 
diretriz da PARTICIPAÇÃO



Na conformação do Sistema Único de Assistência 
Social, os espaços privilegiados onde se efetivará
essa participação são:

OS CONSELHOS E AS CONFERÊNCIAS



Têm o papel de avaliar a situação da assistência social, 
definir diretrizes para a política, verificar os avanços 
ocorridos num espaço de tempo determinado.
(artigo 18, inciso VI, da LOAS). 

AS CONFERÊNCIAS



Têm como principais atribuições : 

•A deliberação e a fiscalização da execução da Política de   
Assistência Social;

• A apreciação e aprovação da proposta do orçamento; 

• A normatização e avaliação dos serviços de assistência 
social, prestados pela rede socioassistencial governamental e 
não governamental;

OS CONSELHOS



OS CONSELHOS

A eleição do Conselho Municipal de Assistência Social 
ocorre na Conferência Municipal de Assistência Social, 
na qual elegem-se os representantes dos três 
segmentos:

Entidades e organizações da Assistência Social

�Trabalhadores do Setor

�Usuários e Organização de usuários da Assistência Social



SECRETARIA EXECUTIVA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presta apoio técnico ao Conselho 
Municipal de Assistência Social, 
através de um assistente social, 
agente administrativo e estagiários.

Endereço: Rua Paraná, 5000
Centro



� Eleger 05 delegados do segmento usuários (05 titulares e 05 suplentes);

Eleição dos Delegados do Segmento usuários 
para a Conferência Municipal de Assistência 

Social

“Os Usuários são sujeitos de direitos e público da Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS e que, portanto, os representantes de 
usuários ou de organizações de usuários são sujeitos coletivos 
expressos nas diversas formas de participação, nas quais esteja 
caracterizado o seu protagonismo direto enquanto usuário”

(Art. 1º Resolução 24/2006 CNAS) 



Subtemas Propostas/Deliberações Esfera do governo responsável

Município Estado U

n

i

ã

o

Estratégias para a 

estruturação da gestão do 

trabalho no SUAS

Reordenamento e qualificação 

dos serviços socioassistenciais

Fortalecimento da 

participação e do controle 

social

A centralidade do SUAS na 

erradicação da extrema 

pobreza no Brasil

PROPOSTAS PARA A 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL

SUBTEMAS PROPOSTAS/ 
DELIBERAÇÕES

ESFERA DE GOVERNO 
RESPONSÁVEL 

Município Estado União

Estratégias para a estruturação da gestão 
do trabalho no  SUAS 

Reordenamento e qualificação dos 
serviços socioassistenciais 

Fortalecimento da participação e do 
controle social 

A centralidade do SUAS na erradicação da 
extrema pobreza no Brasil 



IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2011

AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL


