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Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um às treze horas, o Conselho 

Municipal de Assistência Social reuniu-se nas dependências da Prefeitura municipal no 

Gabinete do Prefeito para realizar a Conferência Municipal de Assistência Social, sob o tema  

“Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, 

para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, qual ocorre de forma hibrida 

através de live no Facebook da Secretaria Municipal.  

 Assim, houve credenciamento dos representantes presentes no evento às 13:00 às 

13:45, após, foi passado às formalidades da solenidade do evento com a fala do Prefeito, 

presidente da Câmara de Vereadores, Secretária de Assistência Social e presidente do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, o qual deu por aberto a Conferência. 

Na sequência foi lido o Regimento Interno da Conferência Municipal, a qual foi aprovada 

por todos presentes.  

 Desta forma, dado início a fala de Danieli Balestro, a qual trouxe informações, 

indagações sobre a assistência social, bem como trabalhando sobre os cinco eixos, os quais 

são: 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 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 Emergências. 

 Alguns questionamentos foram realizados, dentre eles: O que é o SUAS e qual a 

concepção de assistência social e de proteção social que ele afirma? Como afirmar a 

assistência social como direito do povo e como política pública? Quais são as demandas o 

SUAS está lidando neste momento? Que impacto a pandemia traz para o aumento das 

desigualdades?  

 Após a leitura e reflexão os cinco eixos houve divisão dos presentes através do 

número que foi fornecido ao credenciamento para que assim pudessem debater e apresentar 

ideias sobre o assunto proposto em cada eixo.  



 Em seguida foi solicitado que cada grupo através de um representante fosse 

apresentar as três sugestões para o município, uma para o estado e uma para a união, o qual 

será compilado para que seja levado ao conhecimento de todos, e as informações 

apresentadas podem ser consultadas no documento anexo.  

 Um dos pontos mais comentados e explanados pelos presentes é referente a 

informações, números e análises da real situação das pessoas que vivem no município e sua 

real necessidade, para assim ter um diagnóstico mais assertivo e que possibilite ações mais 

efetivas. Ainda, faz-se necessário a Interseccionalidades entre os conselhos, entidades e 

cidadãos para que a realidade da população seja transformada  

 Ainda, na oportunidade foi realizada a eleição dos dois delegados e seus suplentes 

para representarem o município na 14ª Conferência Estadual e Assistência Social do Rio 

Grande do Sul, a qual será realizada de forma remota nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 

2021. Portanto, restou estabelecido como delegadas representantes como titular 

representando o governo a Graciane Schio Ribeiro e sua suplente Roseli Fátima Salami 

Debastiani, como delegada representante do setor não governamental ficou como titular 

Brunilda Ribeiro dos Reis e como suplente Delma Therezinha Ribeiro, sendo assim a 

representação de forma paritária. Na impossibilidade de o titular não poder acompanhar a 

programação o suplente ficará convocado para exercer a representação do município.  

 Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Alana Camila Picollo de Quadros, Ana 

Paula Ribeiro, Roseli F. Salami Debastiani, Dalvan Peres Avila, Adalvana Zanetti Gobbi, 

Gracieli Scariott, Ana Paula Vargas, Brunilda Ribeiro dos Reis, Maria Lúcia Zanatta, 

Rosângela Corlasoli, Adriana de Quadros Santare, Ademir de Quadros Saldanha, Cristiane 

Pizzinatto, Edinéia Longhi, Alessandra Brustdin De Marco, Elisângela da Silva Machado, 

Cleidi R. Azeredo Bairros, Yency L. Gouzalez da Silva, Francieli Becilli Bueno, Neiva L. 

Tomazi Borba, Allan Lopes, Lucas Henrique Furini, Roberto Destri, Marli Machado Neto, 

Laura Saraiva, Araceli Lizot, Adriane Anselmi, Saleci T Vargas, Prinstainá Rocha, Adalvana 

Gobbi, Cleusa Debona, Claudia L. Debona, Graciane Schio Ribeiro, Fernanda Agostini, 

Nilton Debastiani, Giovani Menegon Jr., Cintia S. de Oliveira, Graciela Scariott, Neiva B. 

Brizola, Nataly Brizola Dias, Luiza Vitória de Souza, Lenomar Alves de Jesus, Eliane 

Almeida, Delma Therezinha Ribeiro, Helmuth W. S. Prym, Tatiana Regina Pelizari.  


