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XI Conferência Estadual de Assistência Social do Paraná

Propostas aprovadas para o Estado e para a União

Dimensão 2 – Participação Social como Fundamento do SUAS.
PRIORIDADES PARA O ESTADO – Relacione abaixo as 5 prioridades para o Estado em ordem de importância – lembrando que 

cada proposta deve ter no máximo 5 linhas.
01 Desenvolver uma agenda de educação permanente e capacitações continuadas para os Conselheiros Municipais e Estaduais de 

Assistência Social e suas Secretarias Executivas, garantindo a participação sem prejuízo dos direitos trabalhistas, bem como aos 
fóruns instituídos, a fim de qualificar a participação social na construção do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, com 
agendas descentralizadas que possibilitem a participação de forma efetiva.

02 Revisar os processos de conferências de assistência social em relação ao calendário de realização, considerando as demais políticas 
setoriais e de garantia de direitos, bem como sua metodologia, inclusive revendo os critérios de definição de delegados, convidados 
e observadores para participação.

03 Fortalecer  as  Secretarias  Executivas  dos  Conselhos  de  Assistência  Social,  mediante  a  manutenção  de  equipe  administrativa  e 
técnica, além das estruturas física e logística necessárias a efetiva execução de suas atribuições.

04 Criar mecanismos e agendas sistemáticas para a realização de audiências públicas com o objetivo de ampliar a participação popular 
em espaços alternativos de controle social, para a fiscalização e a construção do Sistema Único de Assistência Social, possibilitando 
que a sociedade seja protagonista da construção desta política.

05 Destinar percentual minimo de 5% para o Controle Social, bem como cofinanciar a atuação dos fóruns de assistência social e demais 
fóruns instituídos no SUAS, com recursos do IGDs ou outras fontes de recursos públicos para esta finalidade.



Dimensão 2 – Participação Social como Fundamento do SUAS.
PRIORIDADES PARA A UNIÃO – Relacione abaixo as 5 prioridades para a União em ordem de importância – lembrando que cada 

proposta deve ter no máximo 5 linhas.
01 Desenvolver  uma  agenda  de  educação  permanente  e  capacitações  continuadas  para  os  Conselheiros  Municipais,  Estaduais  e 

Nacionais de Assistência Social, bem como aos fóruns instituídos, a fim de qualificar a participação social na construção do Sistema 
Único de Assistência Social no Brasil, com agendas descentralizadas que possibilitem a participação de forma efetiva.

02 Revisar os processos de conferências de assistência social em relação ao calendário de realização, considerando as demais políticas 
setoriais e de garantia de direitos, bem como sua metodologia, inclusive revendo os critérios de definição de delegados, convidados 
e observadores para participação.

03 Fortalecer as Secretarias Executivas dos Conselhos de Assistência Social, mediante a manutenção de equipe administrativa e técnica, 
além das estruturas física e logística necessárias a efetiva execução de suas atribuições.

04
Criar mecanismos e agendas sistemáticas para a realização de audiências públicas com o objetivo de ampliar a participação popular 
em espaços alternativos de controle social, para a fiscalização e a construção do Sistema Único de Assistência Social, possibilitando 
que a sociedade seja protagonista da construção desta política.

05
Destinar percentual minimo de 5% para o Controle Social, bem como cofinanciar a atuação dos fóruns de assistência social e demais 
fóruns instituídos no SUAS, com recursos do IGDs ou outras fontes de recursos públicos para esta finalidade.


