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Informe 002/2012 da Comissão Organizadora da X Conferência Estadual de 

Assistência Social do CEAS/PR

A  Comissão  Organizadora  da  X  Conferência  Estadual  de  Assistência  Social, 

reunida em 09 de maio de 2013 e,  considerando a participação do presidente, vice-

presidente  e  secretária  executiva  do  CEAS/PR  na  reunião  trimestral  do  CNAS  em 

19/04/13, cuja pauta foi sobre a realização das Conferências de Assistência Social no 

ano  de  2013,  vem  informar  sobre  os  aspectos  centrais  que  não  podem  ser 

desconsiderados no debate das Conferências:

•  O CNAS enfatizou que no ano de 2013 as Conferências devem ter um 

caráter diferenciado, focado na avaliação local, principalmente no que se 

refere à implementação das deliberações das Conferências desde o ano 

2005 (ano que foi  aprovado o Plano Decenal da Política de Assistência 

Social).  Assim,  orientam  que  os  municípios  devem  resgatar  as  suas 

últimas deliberações e seus respectivos Planos Decenais,  de modo que 

realizem a  referida  avaliação  e  monitoramento  local.  Nessa  avaliação, 

cabe  reforçar,  que  o  município  dará  ênfase  à  implementação  das 

deliberações no seu município e poderá recomendar ao Estado e União as 

estratégias  para  implementação  de  deliberações  que  não  competem à 

esfera municipal.

• Neste ano, o CNAS não encaminhará caderno de textos aos municípios e 

sim,  um  documento  denominado  “Ementa  Comentada”,  que  deve  ser 

enviado até o dia 08/05/13, bem como os modelos de instrumentais para 

preenchimento. Assim, as orientações das Ementas serão mais objetivas. 

O CNAS também pretende encaminhar ao município, material digitalizado 

com todas as normativas da política de assistência social.

Informamos ainda que a Assessoria de Comunicação da SEDS elaborou, como 

sugestão,  um layout  para  as  Conferências  Municipais  de  Assistência  Social.  Esse 

material  pode  acessado  na  página  do  CEAS/PR  (www.ceas.pr.gov.br),  no  link  da  X 

Conferência Estadual de Assistência Social, com o título: “sugestão de layout para as 

conferências municipais”.
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