
MINUTA DE REGIMENTO INTERNO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

IRATI-PR 

 

CAPÍTULO I 

Do Objetivo, Temário e da Organização 

 

Art. 1º A XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Irati-PR será presidida pela Comissão 

Organizadora (resolução do CMAS nº 018/2021) da XIII Conferência Municipal de Assistência Social – 

CMAS e realizada entre os dias 25 e 26 de agosto de 2021, no formato online, transmitida pela facebook da 

página oficial da Prefeitura Municipal de Irati. 

 

Art. 2º A XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Irati foi convocada pela Portaria Conjunta nº 

001/2021(Jornal Hoje Centro Sul, de 14 de julho de 2021, edição nº 1326, página 12), assinado, 

conjuntamente, pelo Prefeito Municipal de Irati-PR, senhor Jorge David Derbli Pinto, secretária de 

assistência social, Sybil Dietrich e pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhor 

Denis Cezar Musial, em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso VI, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993. 

 

Art. 3º A XIII Conferência Municipal da Assistência Social de Irati constitui-se em instância máxima de 

participação da sociedade civil e governo, com a finalidade de avaliar a política da assistência social e 

deliberar diretrizes para aperfeiçoar, implementar e consolidar o Sistema Único da Assistência Social –

SUAS. 

 

Art. 4º A XIII Conferência tem por objetivo avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), tendo como tema central “ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO 

POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS 

DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL”, bem como, discutir a qualificação dos 

serviços, programas, projetos e benefícios e eleger delegados para XIII Conferência Estadual de Assistência 

Social e como objetivos específicos: 

I- Reafirmar e ampliar o compromisso do município de Irati e da sociedade com o reconhecimento da 

Assistência Social como política pública de direitos; 

II- Reafirmar o reconhecimento do papel do Estado na provisão da proteção social não-contributiva e pela 

emergência de situações que exigirem da política uma evolução para comportar atenções as demandas da 

comunidade de Irati-PR; 



III- Fortalecer a participação social na construção, implementação e monitoramento das políticas públicas de 

Assistência Social, como fatores essenciais à democracia plena e ao desenvolvimento da justiça social no 

município de Irati-PR; 

IV- Propor estratégias e mecanismos para a implementação do Plano Decenal Municipal de Assistência 

Social de Irati-PR; 

V- Discutir e propor ações amplas para a população em situação de vulnerabilidade social, reconhecendo as 

complexidades e particularidades; 

VI- Eleger o (a) delegado (a) de Irati para a XIII Conferência Estadual de Assistência Social do Paraná, a ser 

realizada em 20, 21 e 22 de outubro de 2021 no formato online.  

 

Art. 5º. A XIII Conferência Municipal da 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 e como eixos: 

I- EIXO I- A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos 

direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

 

II- EIXO II- Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

III- EIXO III- Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos 

usuários; 

 

IV- EIXO IV- Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.  

 

V- EIXO V- Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências 

 

Art. 6º Poderão se inscrever como participantes da XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Irati 

pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento e elaboração da Política de Assistência Social na 

condição de: 

I-Delegados, desde que devidamente credenciados, com direito a voz e voto; 

II - Representantes governamentais; 

III - Representantes da sociedade civil, os seguintes segmentos: 

a) entidades de assistência social; 

b) entidades representantes dos trabalhadores da Política de Assistência Social e profissionais da área; 

c) usuários e organizações de usuários. 

IV- Convidados, desde que devidamente credenciados, com direito a voz: 

a) pessoas interessadas nas questões afetas à Política de Assistência Social; 

b) representantes das Universidades, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, 

Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. 



Parágrafo único: São Delegados Natos conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Assistência Social 

 

Art. 7º O credenciamento da XIII Conferência Municipal de Assistência Social será realizado no dia 25 de 

agosto de 2019, das 18:30 ás 19:00 com o link que será disponibilizado de forma online.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Painéis e Palestras 

 

Art. 8º Os painéis e palestras terão por finalidade promover o aprofundamento do debate dos 5 (cinco) eixos, 

com vistas a subsidiar os participantes, quanto aos trabalhos em grupo. 

 

Art. 9º Os painéis e/ou palestras contarão com uma palestrante para discorrer sobre o temário, que disporão 

de até sessenta minutos para sua apresentação, e mais trinta minutos serão destinados aos debates com a 

plenária. 

 

Art. 10 A palestra magna será mediada pela Coordenação da Mesa, indicado pela Comissão Organizadora, 

que ficará responsável por controlar o uso do tempo e organizar as perguntas formuladas pela plenária. 

 

Art. 11 A Comissão Organizadora indicará um Relator, que ficará responsável, durante a exposição pelo 

resumo escrito da fala dos expositor (es) sobre o tema. 

 

Art. 12 As perguntas dos participantes poderão ser feitas de forma online, via transmissão ao vivo.  

 

CAPITULO III 

Dos Grupos de Trabalho. 

 

Art. 13 Os Grupos de Trabalho deverão conter 1 (um) Coordenador e 1 (um) Relator, sendo o relator eleito 

pelo Grupo. 

 

Art. 14 O Coordenador terá a função de: 

I. Conduzir as discussões; 

II. Controlar o tempo; 

III. Estimular a participação dos membros do Grupo de Trabalho. 

Art. 15 O Relator do Grupo de Trabalho terão a função de: 

I. Registrar as opiniões consensuais das discussões dos participantes; 

II. Elaborar o respectivo relatório; 



III. Fazer a leitura na plenária final das propostas elaboradas pelo grupo numa transmissão ao vivo;  

 

 

Art. 16 Cada eixo deverá construir cinco propostas, das quais: pelos menos uma proposta de deliberação 

para o próprio município, pelos menos uma proposta de deliberação para o Estado; e pelos menos uma 

proposta de deliberação para a União.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Sessões Plenárias e/ou Plenária Final 

 

Art. 17 As Sessões Plenárias serão abertas a todos os participantes da XIII Conferência Municipal de 

Assistência Social, observando o disposto nos incisos I e II, do artigo 4º, deste Regimento. 

 

Art. 18 A Sessão Plenária Final terá caráter deliberativo com a finalidade de: 

I. Debater e aprovar as Propostas e as Moções que forem apresentadas durante a XIII Conferência Municipal 

de Assistência Social; 

II. Eleger 01 Delegado (a) representante de usuários de Assistência Social para participar da XIII 

Conferência Estadual de Assistência Social, conforme resolução ad referendum nº 07/2021que referenda a 

resolução ad referendum 004/2019. 

III. Na Plenária Final da Conferência Municipal deve resultar em um conjunto de no máximo: 10 (dez) 

deliberações prioritárias para o município; 04 (quatro) deliberações prioritárias para o Estado e; 04 

(quatro) deliberações prioritárias para a União.  

 

 

SEÇÃO I 

Do Relatório Final 

 

Art. 19 O Relatório Final dar-se-á observando os seguintes critérios: 

I. As deliberações serão lidas na Sessão Plenária Final online, presidida pela mesa Diretora a ser formada 

pela Comissão Organizadora para esse fim; 

II. discussões da Palestra magna; 

III. Pessoa eleita para participar da XIII Conferência Estadual de Assistência Social do Paraná; 

Parágrafo Único: O relatório deverá ser encaminhado ao Escritório Regional após cinco dias da realização 

da XIII Conferência Municipal de Assistência Social 

 

 

 



 

SEÇÃO II 

Das Moções 

 

Art. 20 Os (as) participantes podem propor moções com temas referentes a Política de Assistência Social e 

devem ser elaboradas em formulário próprio disponibilizado pela Comissão Organizadora, através do link: 

https://forms.gle/XmyZ2Z9JKUbQMQPt9  

Parágrafo Único:  As moções propostas terão entre os dias 21 de julho de 2021 até 20 de agosto de 2021, 

sendo divulgadas no ato da conferência para assinaturas entre os participantes de forma online, contendo no 

mínimo 30% de assinaturas dos participantes delegados credenciados na XIII Conferência Municipal de 

Assistência Social. 

Art. 21 Após a leitura de cada moção, sendo aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos 

participantes. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 22 A plenária online terá a apresentação das propostas sistematizadas e organizadas nos grupos de 

discussões, indicando um representante para a leitura das propostas. 

Art. 23 Serão conferidos Certificados a todos os participantes da XIII Conferência Municipal de Assistência 

Social e aos Painelistas e Membros da Comissão Organizadora. 

Art. 24 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

Art.25 Será divulgado pela Comissão Organizadora, após o término do credenciamento, o número de 

delegados e delegadas da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, bem como o número de 

convidados e convidadas. 

 

Art. 26 O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária da XIII Conferência Municipal 

de Assistência Social. 

 

Irati, 25 de agosto de 2021 

 

Denis Cezar Musial 

Presidente do CMAS de Irati-PR 

 


