
                             

XI Conferência Estadual de Assistência Social do Paraná

Propostas aprovadas para o Estado e União
                                             .

Dimensão 5 – Assistência Social é Direito no Pacto Federativo 
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 estratégias para desburocratizar financeiramente os processos de gestão da política da assistência social, visando a 

ampliação da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social a fim de assegurar maior agilidade no 
atendimento dos(as) usuários(as) desta política.

02 Garantir a ampliação do cofinanciamento, fundamentado em diagnósticos, para atendimento e execução de programas, projetos 
e serviços de assistência social da proteção social  básica, especial  e serviços regionalizados, bem como garantir  o repasse 
regular, continuado e ininterrupto.

03 Garantir  o direito a proteção social  por meio da intersetorialidade,  visando o fortalecimento da articulação com as demais 
políticas públicas, a fim de que todas potencializem suas ações no sentido de garantir direitos à população usuária da política de 
assistência social.

04 Divulgar os serviços, programas e projetos da assistência social (em âmbito municipal, estadual e federal), através dos meios de  
comunicação,  campanhas,  eventos  e  distribuição  de  material  gráfico,  entre  outros,  com linguagem simples  e  acessível  à 
população (estendendo também às necessidades das pessoas não alfabetizadas, com deficiência, etc.)

05
Fortalecimento da participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas, promovendo a efetivação do SUAS, na 
construção e alinhamento de novos direitos, objetivando a atuação do poder público junto às demandas da sociedade civil, para 
que se tenha mais qualidade nas atividades desenvolvidas, e fortalecer a rede socioassistencial não governamental através do 
acompanhamento e melhorias no cofinanciamento das Instituições parceiras.



Dimensão 5 – Assistência Social é Direito no Pacto Federativo.
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 estratégias para desburocratizar financeiramente os processos de gestão da política da assistência social, visando a 

ampliação da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social a fim de assegurar maior agilidade no 
atendimento dos usuários desta política.

02 Garantir a ampliação do cofinanciamento, fundamentado em diagnósticos, para atendimento e execução de programas, projetos e 
serviços de assistência social da proteção social básica, especial e serviços regionalizados, bem como garantir o repasse regular e 
continuado e ininterrupto.

03 Garantir o direito a proteção social por meio da intersetorialidade, visando o fortalecimento da articulação com as demais políticas 
públicas, a fim de que todas potencializem suas ações no sentido de garantir direitos à população usuária da política de assistência  
social.

04 Divulgar os serviços, programas e projetos da assistência social (em âmbito estadual e federal), através dos meios de comunicação 
e  campanhas,  eventos  e  distribuição  ode  material  gráfico,  entre  outros,  com  linguagem  simples  e  acessível  à  população 
(estendendo também às necessidades das pessoas não alfabetizadas, com deficiência, etc.).

05 Alterar o texto da LOAS que regulamenta o Beneficio de Prestação Continuada-BPC, estabelecendo como critério de renda  per 
capita até ½ salário mínimo para pessoa idosa e para pessoa com deficiência, bem como que, para a pessoa com deficiência que o  
critério seja igual ao do idoso no cálculo da renda familiar, alterando também a idade de 65 anos para 60 anos, no caso do idoso, 
respeitando a idade prevista no Estatuto do Idoso (60 anos).


