
Conselho Municipal de Assistência Social
Criado pela Lei Municipal n.º 3.296 de 11 de março de 1996

REGIMENTO  INTERNO  DA  12ª  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL SOCIAL DE PARÁ DE PARA REALIZAÇÃO NA MODALIDADE HÍBRIDA, NO
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19

CAPÍTULO I 
Data, Objetivo, Temário 

Art. 1º A 12ª Conferência Municipal da Assistência Social de Pará de Minas será realizada
por meio da web conferência de forma on-line pelo Youtube da Prefeitura, no dia 18 de
agosto de 2021, das 07h30min às 13h. O local da transmissão ao vivo da conferência
será no Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida de forma híbrida, ou seja, virtual e
presencial restrito (conselheiros e autoridades convidadas) respeitando os protocolos de
saúde. 

Art.  2º  A 12ª  Conferência  Municipal  da  Assistência  Social  foi  convocada  através  da
Resolução do CMAS  nº 17 de 24 de Junho de 2021 e Decreto Municipal n° 11604 de 22
de Junho de 2021, considerando a Portaria Conjunta MC/CNAS nº 8, de 11 de março de
2021, que convocou a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 

Art.  3º A 12ª Conferência Municipal da Assistência Social conforme  Informe CNAS nº
1/2021 e Informe nº 2/2021, que elaborou orientações complementares para a realização
das Conferências Municipais de Assistência Social   tem como tema geral "Assistência
Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as
desigualdades  e  garantir  proteção  social".  Terá  como  lema:  “Minas  Gerais  unida  em
defesa do SUAS”. E como eixos Temáticos: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. 

Art.  4º  A  12ª  Conferência  Municipal  da  Assistência  Social  constitui  instância  de
participação da população na avaliação da política municipal da Assistência Social, com
objetivo de deliberar diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência
Social –SUAS.
 
Art. 5º A 12ª Conferência tem os seguintes objetivos específicos: 

I  –  avaliar  se  a  Política  de  Assistência  Social,  enquanto  direito  do  povo,  está  sendo
acessada pelos beneficiários e se a proteção social está sendo garantida; 
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II  – avaliar sobre o dever do Estado na execução da Política de Assistência Social,  e
analisar  se  os  Entes  da  Federação  estão  atendendo  as  suas  responsabilidades
constitucionais e legais; 

III  –  avaliar  o  mapa das desigualdades sociais  no  Município  e propor  alternativas de
enfrentamento; 

IV  –  avaliar  a  participação  dos  Entes  no  cofinanciamento  do  SUAS  e  o  orçamento
Nacional, Estadual e Municipal para execução da política de Assistência Social; 

V - avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência
Social  (SUAS)  na  perspectiva  da  qualificação  dos  serviços,  programas,  projetos  e
benefícios; 

VI - eleger delegados para 14ª Conferência Regional de Assistência Social; 

VII - avaliar se os serviços prestados pela assistência social estão articulados com as
demais  políticas  públicas  tais  como:  educação,  saúde,  agricultura,  previdência  entre
outras; 

VIII – eleger os representantes dos usuários e trabalhadores do SUAS para recomposição
do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

CAPÍTULO II 
Realização das Pré - Conferências

Art. 6º Em função do atual cenário de Pandemia (COVID-19), para garantir a escuta da
população  sem  gerar  aglomeração,  serão  realizadas  7  (sete)  Pré  –  Conferências
seguindo todas as normativas de prevenção ao contágio. Assim, a mobilização da rede
socioassistencial por meio da realização das Pré - Conferências é uma estratégia utilizada
para  fomentar  e  fortalecer  os  debates  e  deliberações,  a  partir  do  entendimento  da
potencialidade  e  capilaridade  da  rede  socioassistencial.  Diante  desse  processo
democrático, se faz necessário o envolvimento dos diversos atores sociais, assumindo o
compromisso por meio de sua participação efetiva em todo o processo. a saber:

I - No dia 13 de julho de 2021, às 19h na Associação São Paulo Apóstolo, situada à Rua
Padre Zanar, 83 – Dom Bosco, Pará de Minas - MG;
II - No dia 14 de julho de 2021, às 9h, no Centro de Convivência dos Idosos, situado à
Rua São Francisco de Assis, 140 – JK,  Pará de Minas – MG;

III - No dia 15 de julho de 2021, às 19h, na Associação Bela Vista (ABEV), situada à Rua
Francisco Assis Marinho, 353 – Recanto da Lagoa,  Pará de Minas – MG;

IV – No dia 16 de julho de 2021, às 9h, na Escola Municipal Dona Cotinha, situada à Ru
Paulo VI, 2-184 - Padre Libério, Pará de Minas – MG;
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V  –  No  dia  20  de  julho  de  2021,  às  9h,  na  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento Social,  situada à Rua Acre, 84, São José – Pará de Minas – MG, para a
escuta da população em situação de rua;

VI – No dia 29 de julho de 2021, às 9h, na APAE, situada à Rua Inocência III, 340, São
Francisco, Pará de Minas – MG;

VII – No dia 4 de agosto de 2021, às 14h, no Patronato, situado à Rua Padre Zanor, s/nº,
Dom Bosco – Pará de Minas – MG.

Art. 7º A participação presencial deverá ser confirmada com a equipe organizadora para
garantir a adequação do espaço ao número de participantes.

Art. 8º Em cada pré - conferência deverão ser indicados os candidatos a delegados para
14ª  Conferência  Estadual  de  Assistência  Social,  bem  como  os  representantes  dos
usuários  e  trabalhadores  do  SUAS  para  recomposição  do  CMAS.  Esses  candidatos
deverão comparecer na plenária final da 12ª Conferência Municipal de Assistência para
consolidação da eleição.

CAPÍTULO III
Abertura 

Art. 9º A Conferência será iniciada com a Abertura pelo Apresentador dando boas vindas e
relatando sobre: 
I – orientações sobre a plataforma eletrônica e a forma de participação e comunicação; 
II - os atos normativos que convocaram a Conferência Nacional e Municipal; 
III – o cronograma da Conferência Municipal; 
IV- as propostas de revisão ao Regimento Interno e aprovação; 
V – apresentação do painel abordando os eixos e palestrante.

CAPÍTULO IV 
Painel 

Art. 10. O Painel consistirá na apresentação pelo palestrante Régis Spindola, advogado,
Mestre em Educação pela UFMG/FAE, Pós graduado em Práticas Socioeducativas, Pós
graduado em Políticas de Assistência Social e Gestão do SUAS. Em suma, com notório
saber da Política de Assistência Social.

Art.  11. A apresentação será realizada por até 01 hora, seguida do tempo total  de 15
minutos para manifestações e perguntas dos participantes virtuais.

CAPÍTULO V
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Eixos de Trabalho

Art.  12.  Será  viabilizado  espaço  para  apresentação  das  propostas  dos  05  eixos  da
conferência, coletadas nas pré – conferências, para hierarquização e aprovação de forma
online (Google  Forms)  e  posterior  divulgação das deliberações nos canais  oficiais  da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Prefeitura Municipal de
Pará de Minas.

I  -  Após  as  considerações  enviadas  pelos  canais  da  transmissão  e  pelo  formulário
preenchido pelo de forma online (Google Forms) as propostas serão apreciadas e votadas
pelos delegados, visando a definição das deliberações finais que serão encaminhadas
para a sistematização pelo ente estadual. 

II – A plenária final após o trabalho de cada eixo com a deliberação das propostas que
serão encaminhadas para o Estado, com aprovação em um conjunto de no máximo: 10
deliberações para o próprio município; 5 deliberações para o Estado; 5 deliberações para
União de cada eixo.

Parágrafo Primeiro: Deverá ser solicitado para os participantes que façam o registro do
nome e das informações sobre representação de cada participante na lista de presença
para fins da emissão do Certificado de Participação. 
Paragrafo Segundo: Receberá certificado somente os participantes que constam na lista
de presença. 

CAPÍTULO VI
Das Moções 

Art. 13. As moções (apoio, repúdio, congratulação, pesar etc.) deverão ser apresentadas
nas  pré  –  conferências  para  que  sejam  encaminhadas  para  a  coleta,  devidamente
assinadas por, no mínimo, 50% dos participantes de todo os grupos de trabalho e inclusão
e apreciação da plenária final através do formulário online (Google Forms). 
Parágrafo  Único.  As  moções  aprovadas  deverão  integrar  o  Relatório  Final  da  12ª
Conferência Municipal de Assistência Social de Pará de Minas. 

CAPÍTULO VII 
Eleição dos Delegados 

Art. 14. Os delegados da 12ª Conferência Municipal da Assistência Social de Pará de
Minas: 

Parágrafo  Primeiro.  Somente  poderão  se  candidatar  como  delegados  (as)  para
Conferência Regional os (as) participantes devidamente credenciados (as) na condição
de delegado (a). 

Parágrafo Segundo. Os (as) delegados (as) poderão se candidatar de acordo com os
seguintes segmentos de representação: 
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I -  governo; 

II - sociedade civil, considerando suas 03 (três) representações: 

a) entidades socioassistenciais; 

b) usuários (as) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

c) trabalhadores (as) do SUAS. 

Parágrafo Terceiro.  Deverão ser eleitos (as) delegados (as) suplentes dentro do mesmo
segmento dos (as) delegados (as) titulares, que só assumirá a condição de titular na
comunicação prévia da ausência daquele(a). 

Parágrafo Quarto. A idade mínima para participação como delegado (a) nas Conferências
Regionais de Minas Gerais da Assistência Social é 16 (dezesseis) anos. 

Art. 15. O número de delegados(as) eleitos(as) para representar o município de Pará de
Minas  para  Conferências  Regionais  para  a  Conferência  Estadual  deverá  seguir  a
proporcionalidade e divisão de vagas, conforme resolução nº 723/2021 do CEAS/MG, a
saber: 

I  -  Eleger  03 representantes governamentais e 03 da sociedade civil  como  Delegados
Municipais para participar da XIV Conferência Regional de Assistência Social;

II - Deve-se seguir o princípio da paridade na eleição dos delegados e seus respectivos
suplentes,  sendo  que  representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil  serão
representados em igual número; 

III  -  Os  representantes  da  sociedade  civil  serão  escolhidos  dentre  os  seguintes
segmentos:  entidades  e  organizações  de  Assistência  Social;  organizações  dos
trabalhadores do SUAS; usuários e organizações de usuários do SUAS; 

IV - O segmento de USUÁRIOS terá preferência na representação da Sociedade Civil na
escolha dos Delegados nas Conferências; 

V-  Para  a  Conferência  Regional,  Estadual  e  Nacional,  os  delegados  deverão  ter
assegurados as condições necessárias para a participação contemplando os recursos
tecnológicos, de deslocamento, de alimentação e de outros que se fizerem necessários. 

Art. 16. Somente os delegados credenciados/inscritos terão direito a voz e voto. 

CAPÍTULO VIII 

Eleição de representantes da Sociedade Civil para composição do CMAS
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Art.17. Eleição de conselheiros da sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência 
Social – gestão 2021-2023 para composição de mandato, dos seguintes segmentos: 

I- Eleger 1(um) titular e 1(um) suplente representante dos trabalhadores do SUAS,que  
sejam esses que atuam institucionalmente na politica de assistência social conforme 
preconizado na PNAS e NOB- RH SUAS.

II- Eleger 1 (um) titular e 1 (um) representantes dos usuários do SUAS, podendo ser 
pessoas vinculadas a serviços socioassistenciais de toda a rede da politica de assistência
social do município.

III- Os candidatos poderão sair das pré-conferências realizadas entre os dias 14 de julho à
04 de agosto nos territórios.

IV- A eleição para as escolhas dos representantes dos segmentos se dará por meio 
eletrônico, através da plataforma do Google Forms no dia da 12ª Conferência Municipal 
de Assistência Social

CAPÍTULO IX
Avaliação da Conferência

 
Art. 18. A Comissão Organizadora disponibilizará aos participantes formulário padronizado
para Avaliação da 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, cujas respostas serão
sistematizadas e consolidadas pela Comissão Organizadora e apresentadas ao Conselho
Municipal da Assistência Social no ato da prestação de contas. 

CAPÍTULO X 
Das Disposições Gerais 

Art.  19.  Serão  conferidos  Certificados  a  todos  os  participantes  da  12ª  Conferência
Municipal de Assistência Social, ao(s) Palestrante(s), aos Coordenadores e aos Membros
da Comissão Organizadora. 

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados
para votação da Plenária, se necessário.
 
Art. 21. Será divulgado, pela Comissão Organizadora, no início da Conferência, o número
de delegados da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, bem como o número de
convidados. 

Art. 22. As deliberações aprovadas na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social
serão publicadas no site da Prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do seu
encerramento, encaminhadas ao Conselho Municipal e Estadual de Assistência Social,
bem como para todos os participantes. 
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Art.  23.  O  presente  Regimento  entrará  em  vigor  após  aprovação  pela  Plenária  do
Conselho Municipal de Assistência Social de Pará de Minas. 

 Pará de Minas, 13 de Julho de 2021. 

Adriana da Silva Naime 
Presidente do CMAS -Gestão 2020/2021
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