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RELATÓRIO FINAL 

VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ – 

SP 

PRIMEIRO DIA – 24.08.2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 

14h20min, dá-se o início ao primeiro dia da VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ-SP, realizada em ambiente virtual, através 

da plataforma Microsoft Teams, em função da pandemia da COVID-19.  

Para o Cerimonial de abertura desta Conferência, a Comissão Geral de 

Coordenação convidou a Senhora Vanessa Letícia Rodrigues, assistente social da 

organização Serviço Paroquial de Assistência Comunidade Bom Pastor e para 

Relatoria dos trabalhos, a Sra. Silvana Vieira dos Santos, coordenadora do Serviço 

das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de LA (Liberdade Assistida) e PSC 

(Prestação de Serviço à Comunidade) da AFASCOM/Lar Escola Santa Verônica e 

Ex-Conselheira do CMAS e a Sra. Neusa Martins – 1ª. Secretária do Conselho 

Diretor do CMAS – Gestão 2019/2021. Dando início aos trabalhos às 14h20min, a 

Cerimonialista, Sra. Vanessa, primeiramente cumprimenta a todos, todas e todes 

participantes desta Conferência, expressando as boas-vindas do CMAS. A seguir 

se qualifica como assistente social, representante da sociedade civil, sendo 

Conselheira Suplente no Conselho – Gestão 2019/2021 e se autodescreve, em 

respeito ao quesito acessibilidade, hoje indispensável em eventos desta natureza. 

Agradece e nomeia as autoridades participantes: Adriana Mussi Lucci – Vice-

Prefeita, respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – 

SEDIS. Natália Graziela Moraes da Silva - Diretora da Proteção Social Básica da 

SEDIS. Registra os agradecimentos aos/às Conselheiros/as deste Conselho e 

demais Conselhos aqui representados, os/as trabalhadores/as do Sistema Único 

de Assistência Social, usuários/as e organizações de usuários/as, entidades e 

organizações de assistência social, dentre outros participantes, bem como à 

Secretária Executiva do CMAS, Sra. Sirlei, que não mediu esforços para que esta 

Conferência se realize da melhor forma possível. Informa que esta VIII Conferência 

Municipal de Assistência Social foi convocada, conjuntamente, pelo Prefeito de 

Taubaté e pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social através do 

Decreto nº 15.063, de 16 de julho de 2021, tendo como tema central 

“ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM 

FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E 

GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL”. 

Ressalta a Cerimonialista, que “A VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da política da 

assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema 

Único da Assistência Social – SUAS, tendo por objetivo propor e deliberar com base 

na avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da 

Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, 



bem como eleger Delegados (as) para a XII Conferência Estadual de Assistência 

Social. Esta conferência tem como central: “Assistência Social: Direito do Povo e 

Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e 

garantir a proteção social”. Explica como se darão as discussões nos 5 (cinco) 

eixos, que acontecerão, simultaneamente, no dia 25, no período de 08h30 às 10h30 

e lê para a Plenária, os 5 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. Em 

seguida, deseja aos/às participantes, uma excelente Conferência e que este 

momento possa realmente ser um espaço efetivo de participação, controle social e 

de conquista de direitos. Neste momento, passa a palavra para a Presidente do 

CMAS – Exma. Senhora Andreia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos que se 

apresenta e discursa a seguir. “Andreia Santos, Assistente Social, represento a 

sociedade civil, sendo conselheira titular deste CMAS - Gestão 2019/2021. 

Representando Lar Irmã Amália. Sou mulher branca, cabelos castanhos até ombro, 

olhos castanhos, estou de brincos de pedra preta, uso uma blusa branca, me 

encontro em uma sala com janelas e paredes brancas. Em nome do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Taubaté, agradecemos a presença da vice-prefeita, Sra. 

Adriana Mussi, que também é a secretária da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 

Social. A todos (as) Conselheiros (as), que se dedicam e doam o seu tempo para a política 

pública. É uma missão nobre e de grande importância para o município de Taubaté. Nosso 

agradecimento também, a todos os participantes inscritos nesta conferência, é uma honra 

e alegria tê-los conosco nesse momento especial. Nossos agradecimentos em especial 

aos (as) usuário (as) da política de Assistência Social, a quem ela é destinada por direito. 

O objetivo da Conferência é oportunizar o debate e avaliação da Política de Assistência 

Social no município de Taubaté e a proposição de novas diretrizes, no sentido de 

consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários em nosso município. 

No momento tão atípico e tomado pela Pandemia que afeta mundialmente a todos, 

contudo não nos abatemos para com que essa conferência tomasse forma. Assim 

frente ao desafio da realização de um processo conferencial em período de 

pandemia, de modo a cumprir as recomendações sanitárias, decidiu-se pelo acesso 

à Conferência de maneira Totalmente Remota, pela Plataforma TEAMS, com 

número limitado de De legados e Observadores/Convidados. O CMAS é ciente do 

compromisso de contribuir para o cumprimento de um processo democrático com 

vistas à consolidação da Política Municipal de Assistência Social. Ainda a 

importância e responsabilidade de fomentar as discussões a serem priorizadas na 

agenda Municipal, Estadual e Nacional. Nós Conselheiros (as) sabemos da importância 

da Assistência Social enquanto política pública de direito para as famílias, crianças, jovens, 

idosas, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua e outros, que são 

beneficiadas desta política por direito. Finalizando, concluímos nossa fala que a 



conferência é um espaço para a celebração da democracia. É um momento onde nós 

fazemos com que o que sempre sonhamos, que é a participação e o controle social na 

política da assistência social, se concretize. Obrigada a todos, mais uma vez e aproveitem 

bem esses dois dias para propor, discutir e enriquecer os debates. ”A seguir, declara aberta 

a VIII Conferência Municipal de Taubaté. Em seguida, faz uso da palavra a Sra. Adriana 

Lucci Mussi, Vice-Prefeita, respondendo pela Secretaria de Desenvolvimento e 

Inclusão Social – SEDIS. “Senhoras e Senhores, boa tarde! Aqui quem fala com 

vocês é Adriana Mussi, Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social e também 

Vice-prefeita da cidade de Taubaté. Eu estou usando uma blusa clara, presilha azul 

clara, uma armação de óculos azul, sou morena clara, estou com rabo de cavalo e 

um brinquinho dourado. A VIII Conferência Municipal de Assistência Social do 

Município de Taubaté, foi convocada, conjuntamente, pelo Prefeito Municipal e pela 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social através do Decreto nº 

15.063, de 16 de julho de 2021, que tem como tema central “ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO 

PÚBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR A 

PROTEÇÃO SOCIAL”. As conferências da Assistência Social têm como objetivo a 

avaliar a política da assistência social, definindo diretrizes para o aprimoramento 

do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, comportando espaço de caráter 

propositivo e deliberativo que oportuniza o debate e a avaliação da política de 

Assistência Social com a proposição de novas diretrizes no sentido de possibilidade 

de ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários. Desejamos a todos os 

presentes uma excelente conferência e que esse momento possa realmente, ser 

um espaço refletivo de participação, controle social e de conquista de direitos. 

Passo agora a palavra para a Diretora de Proteção Social Básica, a Sra. Natália 

Graziela Moraes da Silva, que irá discorrer sobre a rede pública de Assistência 

Social do Município e dos desafios frente a pandemia. Boa tarde a todos.” Após, 

discursa a Sra. Natália Graziela Moraes da Silva, Diretora de Proteção Social 

Básica da SEDIS – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. “Boa tarde a 

todos, me chamo Natália, estou participando com vocês dessa Conferência. Sou 

morena clara, para que vocês possam me entender, sou morena clara, estou 

usando uma tiara no cabelo, máscara protegendo a face, branca, e brincos 

dourados. Estou de blusa branca e casaco branco, incluindo uma sala rodeada com 

paredes da cor bege. Boa tarde a todos os presentes, ao Colegiado, agradeço pela 

oportunidade de estar representando a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão 

Social do Município de Taubaté e a minha fala vai ser um pouco alongada 

apresentando para vocês hoje, a nossa rede de proteção social tanto direta como 

indireta, do qual a gente conta com um leque de serviços e ofertas de programas e 

serviços da população em situação de vulnerabilidade e também trazendo um 

pouco à provocação, um pouco com relação aos novos desafios que nós estamos 

enfrentando enquanto política de assistência nesse momento de pandemia. A 

Assistência Social é política pública de seguridade social e ela é destinada ao 

atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social 

e que demanda proteção e suportes específicos. São aqueles em situação de 

pobreza, expostos ou em situações de risco social e de vulnerabilidade, violação 

de direitos e violência, incluindo crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas 



com deficiência, gestantes e nutrizes, pessoas vítimas de abuso e exploração 

sexual e aquelas afastadas do convívio familiar. Para o atendimento à população 

existe um rol de serviços definidos na tipificação nacional de serviços 

socioassistenciais. As ações no âmbito da Assistência Social visam uma garantia 

aos direitos sociais e ao desenvolvimento humano. Elas devem acima de tudo, 

afiançar seguranças socioassistenciais aos seus usuários, expressas na segurança 

de sobrevivência, atendimento e autonomia, segurança de convívio ou vivência 

familiar e segurança de acolhida. A rede protetiva, a rede de proteção social do 

Município de Taubaté, conta com cerca de 21 (vinte e uma) organizações da 

sociedade civil que também desenvolvem e ofertam programas e serviços no 

âmbito da política de assistência e a nossa rede direta, hoje conta com os seguintes 

serviços ofertados: dentro da proteção social básica para oferta do PAIF – Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família. Hoje o Município de Taubaté conta 

com 5 (cinco) unidades de referência, 5 (cinco) Centros de Referência de 

Assistência Social: CRAS Sabará/Mourisco; CRAS Bagé; CRAS Santa 

Teresa/CECAP; CRAS São Gonçalo; CRAS Três Marias. Para oferta do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos, o Município de Taubaté conta hoje com 

as unidades de Centro de Convivência da Pessoa Idosa na Vila Marli, o Centro de 

Convivência da Pessoa Idosa do Três Marias e parcerias para oferta do serviço de 

convivência à criança e adolescente das organizações da sociedade civil, através 

de Termo de Colaboração com a sociedade civil, o HAPET e o Projeto Esperança 

São Pedro Apóstolo. Para oferta da proteção social a domicílio para pessoas com 

deficiência e idosos, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social tem a 

previsão para a implantação no próximo ano. Para que os serviços ofertados pela 

proteção social especial de média complexidade: para a oferta do serviço PAEFI 

que é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o 

município de Taubaté possui 02(dois) Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social, o CREAS I e o CREAS II. Para oferta de serviço de proteção 

social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Hoje o 

município de Taubaté conta com a oferta do Centro Dia do Idoso, o Centro Dia das 

Pessoas com Deficiência e o Centro Dia das Pessoas com Deficiência, em parceria 

com a Organização da Sociedade Civil – APAE. Faço uma observação que o 

Centro Dia do Idoso, ele também é ofertado através de uma cogestão em Termos 

de Parceria, também como Organização da Sociedade Civil, cogestão da nossa 

Secretaria. Ainda dentro da média complexidade há oferta do serviço especializado 

em Abordagem Social que é realizado pelo Centro Pop e ainda, no serviço de média 

complexidade há oferta de serviço para pessoas em situação de rua, especializado 

para pessoas em situação de rua e é ofertado pelo Centro Pop e o serviço de 

proteção social para adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, que é ofertado de 

maneira indireta através da parceria com a Organização da Sociedade Civil Lar 

Escola Santa Verônica. Dentro da Alta Complexidade na oferta dos serviços de 

acolhimento, todos em modalidade de abrigo institucional, nós temos hoje a oferta 

de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes na Casa Transitória e 

Núcleo Municipal de Acolhimento aos Adolescentes, acolhimento na Casa Mulher 

Vítima de Violência, acolhimento com parcerias com organizações da sociedade 



civil em modalidade residência inclusiva, com a APAE e acolhimento à pessoa 

idosa com a Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. O município de Taubaté 

apesar da sua implementação tardia, hoje oferta à população esse leque de 

serviços e equipamentos que a gente tem implementados em nosso município. 

Como já foram falados em outros momentos de conferência, o município de 

Taubaté tem o histórico tardio na implementação da Política de Assistência, 

contudo desde de 2013, quando esse processo se deu início, nós tivemos um 

grande avanço na rede protetiva e nesse sentido as organizações da sociedade 

civil também acompanharam a oferta e o seu reordenamento para que pudessem 

ofertar os serviços de acordo com a Política de Assistência. Contudo, a emergência 

de saúde pública, atualmente vivenciada com a pandemia do Novo Coronavírus, 

afeta todas as regiões do nosso planeta, incluindo o Brasil e tem implicado a 

organização e atuação governamental para enfrentamento de seus impactos 

imensuráveis neste momento, tanto no sistema de saúde como nos setores sociais 

e econômicos nos meios de sobrevivência e nas subjetividades e nas relações 

familiares, comunitárias e sociais. Embora esta emergência de saúde pública tenha 

afetado a população como um todo, já esperávamos que os seus riscos e 

consequências fragilizassem de forma mais contundente as populações já 

expostas às vivências anteriores de vulnerabilidade e risco social. Muitas famílias 

têm sido atingidas por dificuldades econômicas e sociais que se apresentam num 

período, em decorrência em todos os fatores do isolamento social, do 

distanciamento e implicações, implicando de fato no convívio familiar e comunitário, 

assim como na realidade econômica do país. Muitas famílias hoje que buscam o 

acesso aos serviços, programas e benefícios da assistência social nunca haviam 

acessado a política. Diante deste cenário, a demanda com serviços e benefícios 

socioassistenciais cresceu. Entre os desafios postos, a assistência dessa 

conjuntura pode se respaldar a continuidade ao atendimento aos cidadãos, com 

arranjos mais aderentes ao contexto, visando a segurança e saúde de usuários e 

trabalhadores. A Política de Assistência teve que se reinventar, fomos linha de 

frente neste momento de pandemia, não deixamos de atender a população que nos 

procurou a cada dia. Foi necessário buscar alternativas como a reorganização da 

oferta dos serviços e continuamos nessa busca. Nos deparamos com antigas 

demandas com novas roupagens, nos deparamos com as mesmas respostas a 

estas demandas, vivenciamos um momento de inúmeras respostas permeadas 

pelo assistencialismo, pela caridade, pela benevolência, pela fraternidade. Cabe à 

política da Assistência Social, escolher qual será a sua e essa resposta não pode 

ser construída somente pelos órgãos gestores da política de Assistência, mas 

também pelos seus trabalhadores e principalmente por seus usuários. Agradeço a 

participação e a oportunidade de expressar a fala aqui junto a vocês. Desejo um 

excelente trabalho para todos os participantes da conferência e que possa suscitar 

aqui, nesses diálogos, nas discussões, nas reflexões, proposituras para que a 

política de Assistência possa se manter firme no atendimento às demandas e nunca 

perdendo o foco da sua identidade, que é a garantia dos direitos sociais à 

população que mais dela precisa. Boa tarde a todos, um bom trabalho a todos e 

que tenhamos uma excelente conferência. ” Cerimonialista Vanessa agradece a 

presença e a fala da Vice-Prefeita, Adriana Mussi e também da Natália Graziela 



Moraes da Silva, Diretora da Proteção Social Básica. Informa que nesse momento, 

será feita a leitura do Regimento Interno dessa conferência, pela Presidente 

Andreia e pela Conselheira Ana Regina para posterior aprovação por esta Plenária. 

O Regimento Interno é postado na tela da plataforma e às 14h43min, a Presidente 

Andreia inicia sua leitura. A partir do Capítulo IV, a Conselheira Ana Regina assume 

a leitura até o final, encerrando-a às 15h12min. Conselheira indaga se alguém tem 

alguma ressalva a fazer antes de se iniciar a votação do Regimento. Não há 

apontamentos ou questões levantadas e assim, o Regimento Interno segue para 

votação, conforme dispõe a Presidente Andreia. Conselheira Ana Regina explica 

como será feita a votação do Regimento Interno pelo WhatsApp em cada eixo. Os 

votantes, em seus devidos eixos, deverão escrever “sim”, “não”, “abstenção”. 

Conselheira confere o tempo de votação (5 minutos) e às 15h20min ela é 

encerrada. Cedido o tempo de 2 (dois) minutos para que cada eixo registre o 

resultado da votação. Compõem a Plenária, nesse momento, 62 (sessenta e dois) 

participantes online, entre Conselheiros/as do CMAS, delegados/as natos/as, 

convidados/as e observadores/as, oscilando o número de participantes. Colocado 

em votação, o Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência 

Social de Taubaté é aprovado com 61 (sessenta e um) votos. O resultado por eixo 

é informado pela Conselheira Ana Regina: Eixo 1 – 9 votos favoráveis; Eixo 2 – 10 

votos favoráveis; Eixo 3 – 16 votos favoráveis; Eixo 4 – 12 votos favoráveis e Eixo 

5 – 14 votos favoráveis. Conselheira comunica que o Regimento Interno está 

aprovado, por 61 votos, não havendo voto contrário e nem abstenção, conforme 

registro dos/as Delegados/as ora participantes; agradece a todos pela atenção e 

colaboração e passa a palavra à Cerimonialista Vanessa que também agradece a 

participação de todos e todas e antes de chamar a palestrante, avisa que todos 

devem colocar no Chat o nome correto e a entidade que representa. A seguir, a 

Cerimonialista apresenta a Sra. Diuna Martins Ragasine, que irá proferir a Palestra 

Magna sobre o tema central da Conferência: “Assistência Social: Direito do Povo e 

Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e 

garantir a proteção social”. A palestrante é assistente social, graduada em 2002 

pela UNITAU; servidora pública da Prefeitura de Taubaté; especialista em Didática 

e Metodologia do ensino superior, especialista em mediação de conflitos; 

especialista em instrumentalidade do Serviço Social; Mestre em Educação; 

graduanda de Tecnologia em Recursos Humanos; tutora no curso de Serviço Social 

da Faculdade Anhanguera de Taubaté. Às 15h26min, tem início a apresentação da 

Palestra Magna, pela Assistente Social Diuna Martins Ragasine. “Obrigada. 

Obrigada a todos. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente gostaria de 

cumprimentar aí a Sra. Adriana, nossa Vice-prefeita e Secretária da Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social, a Diretora da Proteção Básica e Gestora do 

Programa Bolsa Família, Sra. Natália, todos os colegas trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social, também cumprimento usuários do serviço e os 

Conselheiros ao qual agradeço pelo convite de fazer parte desta discussão. 

Entendo como evento mais importante de esta área da Assistência Social que 

acontece no município, onde paramos para pensar o futuro da assistência social. 

Também parabenizo o Conselho Municipal da Assistência Social, por fazer parte, 

fazer acontecer a conferência nesse momento de tanta incerteza e nesse novo 



formato aí que todo mundo está aprendendo. Então parabéns a todos os 

envolvidos. Na apresentação foi informado sobre a minha titulação acadêmica, 

apesar do percurso aí das titulações, gostaria também de colocar a minha vivência 

profissional. Sou servidora pública da Prefeitura de Taubaté desde 2013, assistente 

social atuando no Cadastro Único hoje, estive na Coordenação do CRAS Bagé e 

atuei como técnica no CRAS Sabará. Fui Conselheira no Conselho de Assistência 

Social, fui Conselheira e Vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, 

estive como Delegada na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência de 2016 

e sou uma aprendiz na área da assistência social. Então estou aqui para a gente 

dialogar e aprender cada vez mais. Esclareço que o meu papel nesse momento é 

de iniciar uma contribuição na discussão do tema proposto, trazendo mais próximo 

para todos, contextualizando para a realidade local, tentando assim facilitar os 

trabalhos nos grupos. ” Às 15h32min, havia 62 (sessenta e dois) participantes. 

Continuando a fala da palestrante “Como foi mencionado Palestra Magna, eu 

gostaria de tirar a esse nome, a ideia é de iniciarmos a aula mesmo.”. Solicita à 

Conselheira Ana que coloque projete os slides na tela para que todos sigam a 

palestra e possam anotar dúvidas sobre o tema. Continua: “estou com uma blusa 

branca, estou no quarto do meu filho, tem um fundo azul em grafite, sou alta, magra, 

branca, acho que é isso. Vamos lá gente! Então, o tema que foi proposto dessa 

conferência “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com 

financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. 

Que nome extenso não??!!! Acho que o importante é a gente desmembrar esse 

tema, até mesmo para aproximar os que não são da área a entender todo o 

percurso da política no contexto nacional. Então a Assistência Social é política 

pública garantida pela Lei Orgânica, aprovada em 1993, trabalha com a proteção 

social da família e com a maior vulnerabilidade social. Daí entende-se como 

vulnerabilidade social, que ela vai além das necessidades econômicas; atende 

também vulnerabilidade vínculos familiares de diferentes condições sociais das 

famílias. Existe uma determinação de quais são os grupos de maior vulnerabilidade. 

Isso vem indicado pelo segundo plano decenal da assistência social. Eles 

entendem como segmento mais vulneráveis, ou tradicionalmente excluídos, em 

termos aí eles não trazem, apesar de sabermos que não é o mais utilizado, como 

as famílias em situação de pobreza, mulheres e idosos, pessoas com deficiência, 

jovens, negros vivendo em território de altos índices de violência, crianças e 

adolescentes, adolescentes grávidas ou com filhos pequenos, povos e 

comunidades tradicionais, LGTBI, etc. É esse público que são entendidos como os 

mais vulneráveis. Aí para a gente contextualizar a assistência social no Brasil, os 

marcos que a gente passou para chegar com uma política de fato: 1988 – a 

Constituição Federal; 1993 – a Lei Orgânica da Assistência Social; 1995 – onde 

aconteceu a 1ª. Conferência da Assistência Social e desde dessa conferência, já 

se buscava a institucionalização do SUAS. Então nessa conferência, assim como 

essa que está acontecendo agora, no final, existe um relatório final. Na conferência 

de 1995, o Relatório Final ele menciona, ele descreve assim: Extinguir o Programa 

Comunidade Solidária e outros programas e organismos governamentais, tais 

como Fundos de Solidariedade que atuem paralelamente na área da Assistência 

Social nas três esferas de governo, tendo em vista a implantação do Comando 



Único preconizado pela LOAS – a Lei Orgânica da Assistência Social, incorporando 

seus recursos e patrimônios aos órgãos executores da Política de Assistência 

Social. Então, esse era o que foi descrito no Relatório Final dessa Conferência de 

95. As demais conferências que existiram, elas deram continuidade na discussão 

com o sistema descentralizado participativo, de financiamento da assistência 

social, o controle social, o papel da importância dos Conselhos e o fortalecimento 

do poder local. Aí voltando em 2004, foi colocada a Política Nacional da Assistência 

Social. Foi aprovada essa Política. 2005, a criação do SUAS – Sistema Único da 

Assistência Social. Ele recebeu aí a certidão de nascimento dele em 2005. Foram 

vinte anos de luta! Vinte anos de luta até virar uma política de direito. E essa política 

de direito, o SUAS, ele foi muito bem pensado como um SUS. Então ele foi pensado 

dentro da proposta do SUS. Em 2011 veio a lei que regulamenta, como é que 

deveria funcionar esse sistema único de assistência social. Então, em 2005 foi 

aprovado e em 2011 vem regulamentação. A gente pode pensar assim: 2005 

nasceu pela certidão de nascimento aí e em 2011, recebeu o CPF, assim como 

acontece com a gente. A gente nasce, mas não recebe o CPF logo que nasce. 

Então a assistência social, só fazendo um comparativo assim, é assim que 

funcionou. Então o SUAS – Sistema Único da Assistência Social, é o sistema 

descentralizado e participativo que existe no Brasil desde 2005. Esse sistema ele 

organiza a Assistência Social brasileira, no nível nacional, assim como o SUS 

organiza a Saúde, então como acabei de falar. Resumidamente, a Assistência 

Social o que ela é? Ela não é benevolência, ela não é caridade, ela não é suborno 

e não é troca de voto. A gente está falando de um direito que todas as pessoas que 

dela precisam, devem ter: o acesso aos serviços, benefícios, de forma qualificada 

trazendo uma dignidade e sentido de pertencimento das pessoas. Então para 

chegar a esse estágio de política, tem um arcabouço de legislação que trazem ela, 

essas discussões, para dentro da Constituição de 88 e legitima uma política como 

uma política fundamental na vida da pessoa e em especial o usuário do serviço. 

Tanto assim, compreendido como política pública direito do cidadão e dever do 

Estado, com serviço continuado, indiferente das mudanças de governo. Então 

independente da mudança de governo municipal, estadual ou federal, é uma 

política que já está regulamentada. Quais as leis que propuseram isso? O Art. 1º 

da Lei Orgânica da Assistência Social, o Art. 194 da Constituição Federal, a PNAS 

que também expressa exatamente a materialidade das diretrizes e a Norma 

Operacional Básica que é o Sistema Único da Assistência Social que implanta e 

consolida o SUAS. Esse arcabouço dá uma garantia de direitos. Aí o tema também 

traz o “cofinanciamento público”. E o que respalda isso? Esse público, conforme a 

Lei Orgânica da Assistência Social e a Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social, ele traz claramente, quais são as competências entre os 

entes federados: o governo federal, governo estadual e governo municipal Então 

ele traz detalhadamente, o que cada órgão deve fazer, qual é o repasse de cada 

um e com esse repasse é o cofinanciamento para os equipamentos CRAS, CREAS 

e os benefícios de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Benefício de 

Prestação Continuada do Idoso, o Benefício de Prestação Continuada da Pessoa 

com Deficiência, os benefícios eventuais conforme o Decreto 6307, que é o Auxílio 

Natalidade, o Auxílio Funeral, vulnerabilidade temporária, situação de alimento, 



cesta básica, e a calamidade pública que é o caso hoje, da pandemia. Então esse 

financiamento é detalhado o que cada eixo precisa fazer. Aí trouxe para vocês, para 

a gente, para a gente analisar, algumas outras conferências que também fizeram 

isso, para saber como está sendo o repasse, o parâmetro entre pobreza e extrema 

pobreza que a gente tem no município. Com esses dados, a gente consegue 

levantar esses dados através do Cadastro Único. A gente consegue levantar 

quantas famílias em situação de pobreza, extrema pobreza que a gente tem no 

município. Com isso dá para fazer um comparativo de quantas famílias estão 

inseridas no Bolsa Família. O que acontece na maioria dos municípios do país, o 

percurso muito longo entre as famílias em pobreza, extrema pobreza, e que as que 

recebem o Bolsa Família. Então a gente vê assim: se uma família está em situação 

de pobreza, de extrema pobreza e não está recebendo o Bolsa Família, e é um 

benefício que é pago pelo Governo Federal, o município tem que dar conta desse 

público. Então a maioria dos municípios aí eles, o que acontece, existe um público 

muito grande de pessoas que estão nessa situação e que não recebem. Aí é onde 

o município tem que dar conta. Nessa circunstância, nessa situação, 

especificamente, o município de Taubaté, ele vai um pouco ao contrário do que 

acontece nos outros municípios. Aqui por esses dados, a gente consegue verificar 

que a situação de pobreza e extrema pobreza no município, 6.802 famílias. 

Inseridas no Bolsa Família, 6.035. Então, não recebendo 767. Então, é um número 

pequeno, em vista de outros municípios aí, mas isso não quer dizer que o governo 

federal está fazendo totalmente o papel dele dentro do município, porque daí tem 

umas outras questões também que a gente vai conversar um pouco no decorrer aí. 

Mas achei interessante trazer esse dado aqui, para a gente fazer esse comparativo 

e também enfatizar a importância desses números e como a gente consegue 

chegar a esses números. Então voltando ao tema, o tema também traz para 

enfrentar as desigualdades. Quando se fala em desigualdade dentro da Assistência 

Social, eu trouxe até uma figura aqui, falo de descrever para você principalmente 

Aguinaldo, tem uma figura falando sobre a igualdade, onde tem três pessoas, de 

estaturas diferentes, uma aparentemente uma criança, tentando buscar uma fruta 

numa árvore. Para isso foi colocado caixotes no mesmo tamanho embaixo para que 

ela possa subir em cima do caixote e pegar essa fruta. Só que quando a gente fala 

em equidade, é diferente. A equidade, ela vai além dessa igualdade. Ela é baseada 

numa perspectiva de discriminação positiva. Para que? Para segurar o tratamento 

diferenciado para que todos possam usufruir. Então na comunidade aparece quem 

é menor recebe o caixote menor, quem é maior recebe o caixote maior para que 

realmente consiga alcançar a fruta. Então busca reduzir a desigualdade a data a 

regra ao caso específico, deixando uma situação mais justa relacionando ao 

princípio da justiça. No SUAS, isso concretiza por meio de reconhecimento da 

singularidade. As diversidades, desigualdades, caracterizam a realidade da 

população. Então ali na imagem, a situação de uma criança e dentro do SUAS a 

gente sabe que tem outras situações aí que acabam não deixando como mundo de 

uma maneira igual. Aí voltando sobre o tema lá em cima, também coloca que 

garantir proteção social individual, familiar e território. A gente pensa na proteção 

social, a gente tem que pensar nessas três vertentes: a garantia individual, familiar 

e a garantia do território. Como é que a gente faz isso? Como consegue garantir 



isso? Considerando, basicamente considerando que as famílias e indivíduos 

passam por vulnerabilidades e riscos sociais diferentes ou até mesmo por estágio. 

Então faz-se necessário destinar serviços, programas, projetos, ações 

diferenciadas que estejam mais próximas com as realidades. Algumas das famílias, 

elas precisam de apoio, orientação e acompanhamento, a fim de fortalecer a função 

protetiva que mesmo fragilizada ainda existe. Outras, outras situações, outras 

famílias vão além dessa necessidade, porque já se encontra em seus direitos 

violados, em situação de risco e de total exclusão. Então isso aí quem determina é 

a Política Nacional de Assistência Social. Aí, dentro da proteção social, o Sistema 

Único de Assistência Social, ele dividiu em duas esferas: Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial. A Proteção Social Básica é executada de forma direta 

pelos CRAS. A Natália, na fala dela, ela explicou um pouco isso, de forma direta 

pelo CRAS e outras unidades públicas de assistência social e de forma indireta por 

entidades e organizações de assistência social que estejam no território de atuação 

dos CRAS e que sejam referenciadas a eles. Como que é feito essa proteção 

básica? Não dá para ser de outra maneira. É com a prevenção. A proteção social 

básica, ela atua em estado preventivo, executando ações e antecipa as ocorrências 

ou o agravamento de situações de risco social e vulnerabilidade. Para isso é 

imprescindível a atuação do CRAS, conhecendo os territórios, utilizando métodos 

que possibilitem uma maior aproximação possível do cotidiano das famílias e 

indivíduos, respeitando sempre o direito da privacidade, isso que é o cotidiano que 

podem acontecer situações de riscos e vulnerabilidades, por exemplo, falta de 

acesso, o acesso precário a serviços de políticas públicas, a fragilização de 

vínculos afetivos, a exposição a discriminações e violências de formas variadas, 

entre outras. Aqui, falando sobre prevenção, existe uma frase que os antigos 

utilizam, eu escuto muitos os mineiros utilizando “é melhor prevenir do que 

remediar”. Então aqui a gente pode pensar assim: se a base, a proteção social 

básica funcionar da maneira como foi prevista aí, a proteção especial, ela vai ficar 

mais desafogada. Não que ela não vai ter trabalho, lógico que vai ter, mas ela 

consegue, a gente consegue minimizar um pouco o que vai chegar lá. Então se a 

básica fizer o papel dela a gente minimiza o que vai chegar na especial. Então 

assim como foi pensado o SUAS, o SUAS foi pensado baseado no SUS, eu fiz um 

comparativo aqui. No SUS quem trabalha para proteção básica no SUS? Os 

PAMOS e os ESF - Estratégia da Saúde da Família. Então a gente compara assim: 

PAMOS e ESF no município de Taubaté, esse dado eu peguei no site da Prefeitura, 

não sei se é exatamente é isso, mas é o dado que está lá – são cinquenta e sete. 

Cinquenta e sete PAMOS e ESF em Taubaté, que são os equipamentos que 

trabalham a prevenção. Agora vamos falar do SUAS. O SUAS, quem trabalha 

prevenção? O CRAS. Quantos CRAS nós temos? Cinco, então é uma comparação 

bem desigual aí, bem desigual. Aí, eu trouxe, também a Natália falou na fala dela, 

quando foi a implantação e foi uma implantação tardia, a gente está falando aqui 

que se iniciou as implantações de equipamentos no país em 2003 e em Taubaté 

em iniciou-se em 2013. CRAS Bagé ainda em 2013, depois em 2014 o CRAS 

Sabará, CRAS São Gonçalo, Santa Teresa, o CREAS 2015, o CRAS Três Marias 

em 2019 e o CREAS II em 2020. Então, só pegamos os equipamentos iniciais, que 

é a porta de entrada tanto da especial quanto da básica, as datas que aconteceram. 



Então trouxe uma imagem, que é o slide dezoito, que é a imagem do homem 

levando a bola, só para descrever, principalmente para o Aguinaldo, é, a primeira 

imagem traz um homem levando uma bola bem pesada nas costas, a qual ele está 

fazendo muito esforço para estar levando essa bola e a outra imagem, é um homem 

que já está andando em cima da bola, tirando de letra. Então é mais ou menos essa 

imagem que a gente percebe, apesar de todos os habitantes que devem ser 

evidenciados no sim. De 2013 para cá o tanto que já foi feito na área da Assistência 

Social no município, mas é uma luta desigual. Se a gente for pensar, acabou de ter 

as Olimpíadas e vão se iniciar as Paraolimpíadas, dá para fazer um link aí da 

pessoa que chega dez segundos atrás da outra, ela não fica com a medalha de 

ouro. E aqui a gente está falando de dez anos! Por mais que a gente esteja 

empenhada, esse avanço, ele é um avanço tardio, dez anos aí de diferença. Então 

a política de Assistência Social, ela sempre foi uma política essencial em nosso 

país. Ela sempre foi uma política que garante às famílias o cuidado, a proteção, a 

garantia de acesso aos direitos sociais. Ela foi uma política importante durante a 

pandemia, ela é uma política importante desde a pandemia e, com certeza, ela 

continuará sendo após a pandemia. Então essa é a política de Assistência Social. 

Aí falando um pouco de recursos, que já vai entrar nos eixos, que a gente tem um 

eixo que trata especificamente disso. A maior tecnologia da Assistência Social é 

um trabalho humano. Por que? Porque a Assistência Social é a política do cuidado 

de gente, feito por gente. A maior sofisticação e qualidade tem que ser dos 

profissionais. Então quando a gente fala em tecnologia e em recursos que veem, 

não adianta ficar mirabolando o gasto precisa ser com o equipamento, agora a 

gente utiliza muito os computadores, equipamentos, computador de alta geração, 

para cada equipamento, sendo que é, se acontece algum problema, a gente precisa 

pedir uma peça, um conserto, é toda uma burocracia para ser feito aquilo, a peça 

tem que vir lá de longe, demora, o equipamento fica ali sem uso. Então a maior 

tecnologia é o trabalho humano. Gente, eu não estou falando aqui que não é 

necessário um ar condicionado dentro das salas que a gente faz o grupo, esse calor 

que tem feito esses dias, o mínimo de conforto dentro dos equipamentos. Eu estou 

falando da maior tecnologia. Então quando fala em tecnologia em gastos públicos, 

não dá para ficar mirabolando em coisas muito caras e inacessíveis ou que com 

um ano já vai deteriorar. O que precisa ser pensado é que a maior tecnologia é o 

trabalho humano. A maior sofisticação é a qualidade desses profissionais que vão 

estar na linha de frente, que precisam ter, que precisam saber dar respostas para 

os usuários que os procuram e que estão aí buscando serviço. Aí a gente puxando 

um pouco para os eixos, entrando um pouco para o lado dos eixos, a minha 

percepção, é que esses eixos estão muito correlacionados. A gente divide em eixo 

que vai falar sobre o recurso; o eixo que vai falar sobre a relação dos setores, mas 

na verdade, eles estão muito correlacionados. Então como que deve ser, como que 

a gente espera que seja o trabalho dentro dos eixos? Para um eixo de trabalho que 

garanta o aprofundamento de modo a favorecer os demais. O espaço construído 

na horizontalidade, onde as decisões possam ser tomadas de maneira conjunta. Aí 

a gente tem trabalhador do SUAS, a gente tem usuário SUAS, então onde nós 

estamos quando trabalhadores, a gente tem uma visão, mas quem usa o serviço, 

tem outra visão e precisa ter ouvido e pontuado e principalmente nesse momento. 



Por isso que eu fiz questão de colocar construído na horizontalidade, todos no 

mesmo nível de discussão, conduzidos com mediadores que vão ouvir os 

participantes. Então para que essa divisão dos eixos da conferência? Porque há 

momentos de fazer uma avaliação. Avaliação aí detalhada, de maneira franca e 

responsável para deliberar as propostas, para materializar estas propostas no 

município e avançar na implantação do serviço, implantação de equipamentos, 

implementação de ideias dentro da Assistência, o que precisa melhorar. Para isso, 

eu acho que é válido a gente voltar lá na Conferência de 2019 e ver as propostas 

que foram efetivadas naquele momento. Dessas propostas, o que foi implantado e 

o que não foi implantado ainda. Acho que vale voltar e analisar isso. Duas 

conferências que a gente consiga colocar e foi solicitado em 2019 ainda não em 

2021 novamente essa questão, acho que isso acaba sendo um grande ganho. 

Então como eu falei, os eixos no meu ponto de vista eles estão correlacionados, 

mas entrando um pouquinho, falando um pouquinho a respeito aí de cada um. A 

proteção social – o Eixo 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da 

equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no 

enfrentamento das desigualdades. Meu Deus, que nome extenso, mas vamos lá. 

Basicamente, o que eu tiro desse eixo, ele vai avaliar como que está a 

intersetorialidade, as relações de serviço, a articulação, a atuação conjunta com 

outras políticas e eu coloquei aqui a relação com o Legislativo, até para gerar um 

incomodo mesmo para a gente pensar sobre as próximas conferências. Eu 

participei, eu vi algumas conferências que aconteceram e me chamou muito 

atenção a conferência que aconteceu em Valinhos. Essa conferência, ela foi de 

maneira híbrida, parte presencial e parte online, mas a parte presencial, ela foi 

dentro da Câmara e todos os vereadores fizeram a abertura. Então fica aí uma 

proposta da gente pensar, eu acho que a gente precisa atuar junto com o 

Legislativo. Quando eu falo sobre a correlação de todos os eixos, eu acho que todos 

cabem aí – o maior investimento é nas pessoas. Vou incomodar bastante com essa 

fala, maior investimento é nas pessoas. O Eixo 1, como eu vejo isso? A 

intersetorialidade, relação dos serviços, como é que faz isso? Através das pessoas. 

Indo para o Eixo 2 - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão 

de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos 

direitos socioassistenciais. Então, nenhuma política funciona sem financiamento. 

Isso é fato, já que viramos política, precisamos de financiamento. Aí esbarra numa 

situação que, como que a gente faz para gastar o dinheiro que vem? O dinheiro 

existe e está lá, precisa ter o planejamento, no que vai ser gasto ali e isso exige 

uma participação bem efetiva dos Conselhos, nesse planejamento do que vai ser 

gasto e daí a gente parte para a execução. Só que uma verificação que a gente faz, 

não só no município de Taubaté, mas praticamente todos os municípios, é essa 

lentidão, esse excesso de burocracia. Pensar na gente, a gente quer comprar 

alguma coisa, você tem dinheiro, você vai e compra. Dentro do serviço público não 

é assim que funciona. Você pode ter o dinheiro, mas até você conseguir gastar é 

um processo muito moroso. “Ah – mas é porque preciso da burocracia”. Gente, eu 

entendo que precisa, é necessária até pela transparência, mas a gente precisa 

pensar em como melhorar isso, em vez de uma lentidão excessiva, a gente precisa 

pensar em como melhorar isso. Nesse Eixo 2, vale e acho que é necessário 



também, a gente discutir sobre a Portaria 2362. É uma portaria que com a 

pandemia, ela caiu um pouco no esquecimento, poucas pessoas comentando a 

respeito dela, mas é uma portaria que nos atinge, de maneira muito, muito, muito 

expressiva e que a gente precisa voltar a conversar sobre ela. Só situando, a gente 

teve em 2019, uma conferência da Assistência Social, só que no final de 2019 que 

foi divulgada esta portaria. Essa portaria, ela unifica a lógica do repasse aos entes 

municipais com menor índice de pagamento nas contas dos respectivos fundos da 

Assistência Social. Então observando os saldos individualizados dos programas, 

dos projetos e dos blocos de financiamento. Ela apresenta procedimentos 

administrativos, visando a análise orçamentária e tomadas de medidas para 

adequação dos recursos disponíveis na pasta, para cumprir as transferências do 

cofinanciamento federal previsto no ano. Trocando em miúdos, essa portaria, ela 

transfere ao ente municipal a responsabilidade quase que total na oferta da política 

de Assistência Social. Lembram lá atrás que eu falei que cada um tem o seu papel 

ali no repasse? Essa portaria, ela acaba que dando a maior parte para o município. 

Eu verifiquei que algumas situações, que o CRAS, município de porte pequeno que 

o repasse para o CRAS é de R$ 6.000,00, acabou sendo R$ 1.000,00, então olha 

a disparidade né, o repasse, cofinanciamento que vinha de valor, esse valor 

diminuiu menos que a metade, e daí para o que equipamento funcionar, o município 

que vai ter que dar conta. Então nesse Eixo 2, acho que muito importante a gente 

discutir sobre essa portaria. Essa portaria ela fala não só da Assistência, da 

Educação e da Saúde também, só que o que a gente percebe é que a Educação e 

a Saúde, elas estão usando mecanismos para fazer com que essa portaria não seja 

efetivada e a Assistência, pelo que eu percebo, não tem esse movimento. Então a 

gente precisa pensar sobre isso. O Eixo 3 - Controle social: o lugar da sociedade 

civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Gente, esse eixo, acho 

que de todos na nomenclatura, é o mais claro possível. A importância dos 

Conselhos, das Conferências, das Comissões, da participação constante de toda a 

sociedade nessa discussão. Aí a gente precisa parar para refletir se isso está 

acontecendo né, se ela está acontecendo está sendo facilitada e divulgada como 

se deve. E daí eu faço uma observação aqui – pensando até nessa conferência. 

Na conferência que acontece numa terça-feira à tarde e numa quarta-feira o dia 

todo, quem pode participar? Nós, servidores públicos, que estamos aqui também 

trabalhando e o pessoal da sociedade civil que está sem trabalhar nesses dias, 

porque você pedir a ausência dois dias para estar atuando na conferência, é difícil, 

é difícil alguém autorizar. Então a gente precisa pensar assim: a gente está 

facilitando isso? Eu vi todos os municípios foi colocado no sábado, mas será que o 

sábado a gente tem a adesão? Então é um trabalho contínuo né, que o maior 

investimento é a pessoa, então é a divulgação, para que realmente a sociedade 

civil ocupe o espaço que ela precisa ocupar. O 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. Aqui entra, basicamente, a Vigilância Socioassistencial – papel da Vigilância 

que a gente de fato, ter a Vigilância no município, ela vai levantar esses dados, ela 

vai conseguir mapear e entender como está a situação do município e para isso, 

como eu falei naquele slide que eu demonstrei lá extrema pobreza, pobreza, a 



gente consegue outros dados, levantar outros dados da situação do município 

dentro do Cadastro Único. Então o Cadastro Único ele é uma ferramenta 

estratégica na gestão e acesso aí à segurança socioassistencial. Aqui vale refletir 

de como estão funcionando os serviços se integrando, se articulando e como está 

a relação dos benefícios de transferência de renda. Como é que isto está 

acontecendo. Aqui eu faço uma observação até meditação né, de um repúdio à 

ideia de robotizar o Cadastro Único. Existe essa ideia, vinda do governo federal de 

robotizar o Cadastro Único, assim como foi feito inicialmente, com os auxílios 

emergenciais, mas a gente viu que, a gente percebe que o trabalho, percebe a 

dificuldade que o público tem de estar acessando isso. E a dificuldade que o público 

tem de entender como que deve ser as informações que precisam constar ali. 

Então, com o auxílio de alguém, um atendente que está fazendo já é difícil, eu não 

consigo imaginar robotizando tudo isso. Fica uma indicação minha aí de repúdio a 

essa ideia. Também coloquei aqui embaixo, maior investimento é a pessoa. A gente 

precisa investir numa Vigilância Socioassistencial, a gente precisa investir no 

atendimento eficaz, eficiente, dentro do Cadastro Único para que acesse essa 

população que precisa, a gente precisa as parcerias dos CRAS para achar essa 

população que ainda não faz parte do Cadastro Único, para eles cadastrarem para 

a gente realmente ter esses números e atender de fato a quem a gente precisa 

atender. O EIXO 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e 

Emergências. É um eixo específico sobre essa situação que está hoje e as 

situações de calamidade pública, não é só a pandemia. A gente tem a situação de 

calamidade pública quando chove muito, quando a água invade várias casas, então 

como que está sendo essa proteção na pandemia? Os critérios de acesso 

anteriores, eles valem também nessa situação que a gente está vendo hoje? O 

critério de repasse de cesta básica, por exemplo, ele vale uma situação de 

pandemia onde a vida de todo mundo virou no avesso, quem nunca precisou da 

assistência teve que acessar. Todos têm acesso à água e à alimentação? Né, a 

pandemia trouxe essa grande preocupação que a gente tem com a higiene, mas 

todo mundo tem acesso à água para a gente se higienizar? Até nos serviços 

mesmo, é disponível, é fácil o acesso, do lugar ali para lavar mão para todo mundo? 

E como a Assistência Social e a Saúde devem trabalhar em situação de calamidade 

pública e de emergência, que deve ser um trabalho conjunto. Eu falei sobre esses 

dois exemplos na situação em que a gente vive hoje, que é a pandemia da COVID 

e a situação das chuvas, os dois envolvem a saúde. Chuvas, quando invade a água, 

a gente precisa pensar na vacinação por causa dos cuidados que elas vão ter que 

ter, que isso é a Saúde que vai ter que estar atuando junto. Precisa pensar nessa 

articulação. Os serviços eles tiveram disponíveis a quem precisou nessa situação 

de calamidade pública da COVID? E aqui a gente já pode responder: fechou-se 

vários serviços e ficou em atendimento online, vários serviços da área da 

Assistência fechou e ficou o atendimento online. Isso sobrecarregou o trabalho 

dentro dos CRAS. O CRAS teve condições de estar absorvendo e atendendo toda 

essa população da maneira como deveria ser atendido? Acho que o Eixo 5 tem 

bastante trabalho aí para refletir sobre essas questões e até o momento que todo 

mundo está aprendendo. Então é o momento que a gente também propriedade de 

colocar o protocolo e começar a desenvolver esse protocolo. Volto a falar, o maior 



investimento é nas pessoas, quem vi fazer tudo são as pessoas. Nesse Eixo 5 

também, gostaria de entrar com um repúdio aí à maneira de como os trabalhadores 

foram tratados em relação à vacinação. Então assim, quando falou em pandemia, 

a assistente social é trabalho de frente, é linha de frente aí, precisa estar atuando 

porque o CRAS não pode fechar. Tudo bem, mas e a vacina? Para nós, técnicos, 

chegou para nós em fevereiro e alguns técnicos conseguiram tomar, mas e os 

atendentes, os escriturários que estavam lá atendendo e o motorista que realiza as 

visitas, que faz todo trabalho? Então parte da equipe não conseguiu esse benefício. 

Então é um repúdio sim, a gente não foi tratada da maneira como se foi falado, que 

era linha de frente. Então houve a linha de frente para trabalhar, mas o tratamento 

em relação a vacina não aconteceu. Para finalizar, gostaria de fazer uma reflexão 

para vocês. Sou assistente social, apesar de pouquinha experiência, mas também 

sou estudante na área de Recurso Humano por essa área. Então finalizando, eu 

falei que sou uma aprendiz na área da Assistência Social, apesar do pouco de 

experiência que a gente tem, mas também sou aprendiz e apaixonada pela área de 

Gestão de Pessoas e acredito que essa área é a que move tudo. Então eu gostaria 

de colocar isso, quando eu falo que o maior investimento nas pessoas, e eu percebo 

que vou ser até redundante nessa fala, mas eu acredito que seja necessária, a 

gente precisa cuidar uns dos outros. As lideranças, elas precisam ter capacitação 

para gestão de RH. Uma má liderança, ela destrói um bom profissional. Então 

precisa ser cuidado da maneira como se deve. O gestor precisa cuidar da equipe 

dele e contrário também é verdadeiro: a equipe precisa cuidar do gestor. Estar à 

frente não é uma situação confortável. É claro, quem assume esse desafio vai ter 

que encarar, mas não é nada confortável e é uma troca: a equipe cuida do gestor 

e o gestor cuida da equipe. Todos cuidando uns dos outros e principalmente, nós 

cuidando do povo. Todos cuidando de todos. Então trouxe uma frase que é dentro 

da gestão de Recursos Humanos que é “A boa gestão de pessoas, passa pela 

cultura do entender, e do querer ver o outro como a si mesmo. Samuel Germano 

de Oliveira”. Acho que essa cultura é válida para todo mundo. E da minha parte 

gente, era isso que eu podia trazer, era isso que nesse momento me organizei para 

trazer e daí agradecendo aí o momento de início de discussão, eu trouxe na última 

parte dos slides, para vocês virem, uma imagem bonita no fundo e três pessoas 

juntas, elas se juntam e daí saem grandes ideias. Então é mais ou menos esse 

objetivo, o que eu espero para essa conferência e amanhã o dia intenso de trabalho. 

Que saiam boas muitas boas ideias”. Término da palestra às 16h30min. 

Conselheira Ana Regina agradece à Diuna pela contribuição, pontua que foi muito 

rica a palestra, recebendo vários elogios nos comentários pela clareza e 

objetividade da sua fala. Enfatiza a importância de se falar da gestão de pessoas. 

Continua dizendo que a pandemia trouxe essa mensagem de valorização do outro. 

Abre-se à Plenária para apresentação de questões e dúvidas a serem esclarecidas 

pela palestrante, computando-se o tempo de 10 (dez) minutos. Pelo silêncio, 

Conselheira conclui que todos entenderam a palestra e solicita uma salva de 

palmas à Sra. Diuna, que expôs brilhantemente o tema central da Conferência, 

inclusive nos ofertando um resumo de cada eixo temático. Parabeniza novamente 

a palestrante Diuna, que agradece e parabeniza a todos nós. Presidente Andreia 

cumprimenta e agradece à palestrante. Cerimonialista Vanessa indaga se há 



Conselheiro que deseja fazer algum questionamento ou contribuir com tudo que foi 

exposto. Prevalecendo o silêncio, a Conselheira Ana Regina solicita que todos 

abram suas câmaras para uma foto geral desse primeiro dia de conferência. Após, 

informa os procedimentos para o segundo dia da Conferência – que será a 

discussão dos eixos temáticos às 08h30min e relaciona os /as coordenadores/as e 

apoiadores/as dos grupos de eixos: Eixo 1 – coordenadoras Érica (AFASCOM) e 

Damares (ex-presidente do CMAS). Apoiadoras e delegadas natas Vanessa 

(Cerimonialista, assistente social no Bom Pastor), Roseli (Secretaria de 

Administração e Finanças) e Andreia (presidente do CMAS, assistente social da 

organização Lar Irmã Amália). Eixo 2 – Darcia e Rosana (APAE). Apoiadoras Gleide 

(Secretaria de Saúde) e Maria Aparecida (Casa Mulher & Vida), que são delegadas 

natas e Thaíse, da Área de Orçamento da SEDIS. Eixo 3 – Suliara e Maria Ivo 

(ambas ex-presidentes do CMAS). Apoiadores e delegados natos Wilson (Projeto 

Esperança São Pedro Apóstolo), Paula Ramos (Secretaria de Saúde) e Ronaldo 

(SEDIS) – delegados natos. Eixo 4 – Sonia (ex-presidente do CMAS) e Cláudia 

Lúcia (CRAS Parque Três Marias). Apoiadoras e conselheiras natas Isabel 

(SEDIS), Andriele (Hapet) e Melina (Secretaria de Educação). Eixo 5 – Ariovaldo 

(CRAS São Gonçalo) e Juliana (Bom Pastor). Apoiadoras e conselheiras natas Ana 

Regina (Lar do Caminho), Francisca (Secretaria de Administração e Finanças) e 

Adriana (vice-presidente do CMAS – Secretaria de Educação). A dinâmica de 

votação será pautada pelo Regimento Interno da Conferência. Propostas e moções 

serão votadas pelos grupos dos eixos. Cerimonialista Vanessa lembra que o 

formulário de Moções também se encontra disponível no site da Prefeitura, para 

impressão, preenchimento e envio ao e-mail do CMAS, antecipadamente 

(cmas.taubate@gmail.com). Conselheira Isabel reafirma que a área de Informática, 

amanhã, dará todo o suporte que o Conselho necessitar, sendo que ainda hoje, os 

links para as 5(cinco) salas de discussão dos eixos serão criados e disponibilizados. 

Conselheira Ana Regina esclarece uma dúvida da participante Leila de Almeida 

Ramos, da Casa Mulher & Vida, que comporá o Eixo 3 e passa a palavra à 

presidente Andreia. Presidente esclarece que em não havendo mais perguntas ou 

questionamento irá finalizar os trabalhos; agradece mais uma vez a todos e todas, 

reafirmando o novo encontro amanhã e encerra esse primeiro dia de Conferência 

às 16h34min.  

 

A boa gestão de pessoas, 

passa pela cultura do 

entender, e do querer ver  

o outro como a si mesmo. 

Samuel Germano de Oliveira 

 
 

• ────── ✾ ────── • 
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SEGUNDO DIA – 25.08.2021 – 08H30 – 17H00 – PLATAFORMA MICROSOFT 

TEAMS. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às 08h30min, 

dá-se o início ao segundo dia da VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAUBATÉ-SP, realizada em ambiente virtual, através 

da plataforma Microsoft Teams, em função da pandemia da COVID-19.  

PRIMEIRA PARTE - Os grupos de discussão dos Eixos temáticos se formam a 

partir dos links criados e disponibilizados na data de ontem. O período das 

08h30min às 10h30min, é destinado à discussão e elaboração de propostas e 

moções pertinentes ao tema de cada eixo. Entre 10h30min às 11h30min, é 

encaminhado o relatório com as propostas e moções levantadas em cada eixo, para 

o e-mail do CMAS, para fins de compilação pela Secretária Executiva e ulterior 

apresentação à Plenária para votação. Neste momento, ocorrem as discussões dos 

eixos temáticos. Propostas e moções são digitalizadas pelo/a relator/a de cada 

grupo para repasse à Secretaria do CMAS. Em todos os Eixos, os trabalhos se 

iniciaram com a mensagem de recepção conforme segue: “Esse Grupo destina-se 

a assuntos referentes a votação do Regimento Interno e das propostas e moções 

que serão votadas. É um espaço para votação. A 8ª Conferência Municipal da 

Assistência Social de Taubaté, excepcionalmente, em função da pandemia da 

COVID 19, ocorrerá de maneira virtual através da Plataforma TEAMS nos dias 24 

e 25 de agosto, sendo o primeiro dia 24 de agosto (terça-feira) no horário das 14h00 

às 17h00 e no dia 25 de agosto (quarta-feira) das 08h30 às 17h00. Frente ao 

desafio de realização de um processo conferencial em período de pandemia, de 

modo a cumprir as recomendações sanitárias, o acesso à Conferência será de 

maneira remota pela Plataforma TEAMS, 100% online, com número limitado de 

Delegados e Observadores/Convidados, previamente credenciados, definidos no 

Art. 8º do Regimento Interno, exceto para as autoridades e convidados que 

realizarão a abertura oficial da Conferência. A 8ª Conferência Municipal da 

Assistência Social foi convocada por meio do Decreto Municipal nº 15.063, 16 de 

julho 2021, à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 

32.624/2021 e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 416, de 05 

de outubro de 2017. A Conferência terá como TEMA: “Assistência Social: Direito 

do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as 

desigualdades e garantir proteção social”. EIXO 5:  Atuação do SUAS em Situações 

de Calamidade Pública e Emergências. Os Eixos serão discutidos em 5 (cinco) 

grupos de trabalhos realizados simultaneamente, conforme definido em 

programação, no dia 25 de agosto de 2021, no horário das 08h30min às 10h30min. 

Bom trabalho a todos os participantes!” Eixo 1: Link – 

https://teams.live.com/meet/933604143373601 - Tema: A proteção social não-

contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Local da reunião dos 

coordenadores e relatoras – Lar Escola Santa Verônica. Coordenadoras: Damaris 

Ingrid dos Santos e Érica Fernanda de Paula Borges. Participantes: do Poder 

https://teams.live.com/meet/933604143373601


Público: Víctor Augusto Timóteo Cenci; Grazielle Batista Grazielle; Sheila Cristina 

Valério Nóbrega; Gislene Rodrigues da Silva e Valdeli Prudente da Silva; da 

Sociedade Civil: Usuários/as: Aline e Karen Tamna Moreira Arnaud da Silva; das 

Entidades: Vivian Migoto Rosa e Thaís Dias Leite; do segmento Trabalhadores/as: 

Samyra Bayer; do CMAS – delegadas natas: Andréia Cristiane Lacerda Rodrigues 

dos Santos; Rosemary de Oliveira e Vanessa Letícia Rodrigues; 

Convidados/Observadores: Maria Antonieta Fernandes Bastos Terada; Anita 

Nunes Tobias Claudino; Lourdes Lelis Leite Claudino; Crislene Lucia Martins e 

Vanessa Soares de Jesus. TOTAL DO EIXO 1: 20 PESSOAS. Relatório da 

Coordenadoria: iniciados os trabalhos às 8h55. Coordenadora explanou sobre 

igualdade e equidade, tema reflexivo para nossa sociedade. Vanessa Rodrigues 

levantou sobre a importância de na proposta federal pensar a respeito da questão 

do BPC. A política não está ainda muito consolidada, nestes tempos de pandemia 

foi mostrada mais claramente: serviços fechando, com debilidades na equipe, 

capacitação, chamar atenção nas moções sobre esse tal retrocesso que está 

acontecendo com a política da Assistência. Necessidade de fortalecimento da rede 

intersetorial, assegurando os direitos, independente da gestão. Para falar de 

equidade/igualdade é necessário falar sobre esses pontos para segurar os direitos 

baseados na política de assistência social, saúde, dentre outros. Por Taubaté ser 

cidade ainda muito conservadora, é preciso informar e mostrar aos nossos usuários 

porque eles não alcançam seus direitos; construir estratégias para se aproximar da 

população, pelos direitos e não pelo assistencialismo. Abordada a necessidade de 

fortalecer a articulação entre os equipamentos e serviços. Um tema levantado foi 

sobre a importância de se ter uma política de trabalho no município. Garantir a 

ampliação e capacitação continuada aos trabalhadores do SUAS, ampliação de 

benefícios para garantir a equiparação da equidade. Eixo 2: Link - 

https://teams.live.com/meet/93424771300457. Tema: Financiamento e orçamento 

como instrumento para uma gestão de compiciromissos e corresponsabilidades 

dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Local da 

reunião dos coordenadores e relatoras – Salão de Eventos da Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE de Taubaté. Coordenadoras: Rosana de 

Carvalho Osório Silva e Darcia Valéria de Lima Coutinho. Representantes do Poder 

Público: Patrícia Nunes Saad; Thaíse Soares dos Santos Sandor; Lilian Patrícia de 

Oliveira Zanca; Samuel Felipe dos Santos; da Sociedade Civil: Usuários/as: 

Gilmara de Arruda Silva Vaz Vieira; Maria Aparecida Claro Baia; das Entidades: 

Elisa de Jesus Fermi Configlio; Magali Marcondes dos Santos; do segmento 

Trabalhadores/as: Kátia Daniela Pessoa de Queiróz Maia; do CMAS - delegadas 

natas: Gleide Silva; Maria Aparecida Oliveira; Silvia Maria de Oliveira; 

Convidados/Observadores: Paulo César Severo; Amanda Goes dos Santos; Waldir 

Pedro da Silva; José Roberto Lobato Santos; Fernando Wagner dos Santos Vale. 

TOTAL DO EIXO 2: 19 PESSOAS. Relatório da Coordenadoria: Iniciados os 

trabalhos às 8:30 com a discussão dos eixos e a elaboração de relatório com as 

propostas e moções. O relatório foi encaminhado para o CMAS; intervalo do almoço 

realizado das 12h15min às 12h50min. às 13 horas reiniciados os trabalhos com as 

apresentações e votações das propostas e moções elaboradas pelos eixos. Foram 

aprovadas as propostas das e esferas indicadas pelo eixo 2, ficando acertado que 

https://teams.live.com/meet/93424771300457


as moções seriam expostas no grupo de WhatsApp para serem votadas pelos eixos 

até a data de 27/08/2021. Foi realizada a eleição dos delegados para a XII 

Conferência Estadual da Assistência Social, com indicação realizada pelos 

membros do eixo 2: candidatos mais votados do Poder Público: Diuna= 6 votos, 

Cláudia= 6 votos, Lívia= 5 votos e Cristina= 4 votos. Candidatos mais votados da 

Sociedade Civil: Érica= 5votos, Damaris= 4 votos, Ana Regina= 4 votos, Magali= 4 

votos, Rodolfo= 2 votos, Maísa= 1 voto e Juliana = 1 voto. Eixo 3: Link - 

https://teams.live.com/meet/93256517400914. Tema: Controle Social: o lugar da 

sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Local da 

reunião das Coordenadoras e Relatoras: OSVA – Obra Social Vila Aparecida. 

Coordenadoras: Suliara de Fátima Jorge Augusto e Maria Ivo Antunes. 

Representantes do Poder Público: Sandro Luiz Moreira Carvalho; Vinícius Tadeu 

Andrade Lucca; Lucimara Regina Hilário; Priscila da Silva Migotto; Marcelo Albino 

dos Santos e Lívia Ribeiro Leite; da Sociedade Civil: Usuários/as: Wagner Ferreira 

Ribeiro e Leila de Almeida Ramos; das Entidades: Claudilene Ferreira de Souza da 

Silva e Aline Alves Barbosa Ananias; do segmento Trabalhadores/as: Rodolfo 

Santos Pereira e Maísa Batista Ribeiro; do CMAS – delegados/as natos/as: Paula 

Ramos da Silva; Ronaldo Lucius Medeiros Silva; Wilson Roberto Daniel e Neusa 

Martins; Convidados\Observadores: Larissa; Fabiana de Freitas Neves; Amanda 

Cristina Dias; Sara Isabel dos Santos de Jesus e Ana Maria dos Santos Silva. 

TOTAL DO EIXO 3: 23 PESSOAS. Relatório da Coordenadoria: Reunião prévia 

de preparo em 23/08/2021, via WhatsApp. Participantes ativos, após a leitura da 

emenda e argumentação, foram lidas também as deliberações da Conferência 

anterior, debate apresentando propostas e descontentamentos com a política e 

gestão atual. As propostas foram surgindo em discussão, onde propus que fossem 

enviadas pelo grupo de WhatsApp, sendo aprovadas pelos participantes, sem 

manifestação contrária. Eixo 4: Link - 

https://teams.live.com/meet/93967852011883. Tema: Gestão e acesso às 

seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção 

social. Local da reunião das coordenadoras e relatoras: espaço público no prédio 

da SEDIS – Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Coordenadoras: 

Cláudia Lúcia da Silva e Sônia Maria de Andrade. Representantes do Poder 

Público: Cristina Mailam de Souza Malaquias; Cássia Camila Val de Melo; Kátia de 

Oliveira; Diuna Martins Ragasine e Nadine Camargo Ferreira; da Sociedade Civil: 

Usuários/as: Cleonice Ribeiro Da Silva e Vanessa Tamara de Camargo Araújo; das 

Entidades: Rosangela Benedita dos Santos de Jesus; do segmento 

Trabalhadores/as: Ana Claudia Alcarde de Magalhães Oliveira e Fabiana Andréia 

da Silva; do CMAS – delegadas natas: Isabel Cristina Pastorelli Teixeira; Andriele 

Aparecida dos Santos e Melina Aparecida de Mendonça Rocha; 

Convidados\Observadores: Aguinaldo Dátola Silva; Fabiana Teresa Martins de 

Castro de Oliveira; Kely; Vanessa Leíse Pereira de Souza e Marina Vieira. TOTAL 

DO EIXO 4: 20 PESSOAS. Relatório da Coordenadoria: realizados encontros 

presenciais no CRAS Três Marias, dias 19 e 24/08/2021 e interagimos também, 

através do Grupo criado no WhatsApp. No dia 25/08/21 – a coordenação reuniu-se 

no espaço público da SEDIS, porém, houve um pequeno atraso para ingressar, 

https://teams.live.com/meet/93256517400914
https://teams.live.com/meet/93967852011883


devido às dificuldades de conexão via plataforma do Microsoft Teams. Esse 

problema foi sanado com a adequação da estrutura local, estabilização da rede e 

conexão WiFi e ingressamos às 9h30, sem prejuízos no conteúdo. Ressaltamos a 

participação e a colaboração de todos os presentes, bem como participação do 

grupo presencial e demais participantes de forma online e grupo de WhatsApp. 

Pontos importantes a relatar: Considerando o formato de forma presencial, virtual 

e hibrida, de acordo com os protocolos municipais na VIII Conferência – Ano 2021: 

os participantes deste Eixo 4 apresentaram-se nos debates com urbanidade e 

respeito nas questões divergentes, bem como na apresentação de seus 

posicionamentos. Foram propositivos na elaboração e discussão de propostas, 

participativos de maneira proativa, contribuindo sobremaneira nos debates para o 

aprimoramento da Política de Assistência Social em âmbito do Municipal, Estadual 

e Federal. Estiveram presentes 16 pessoas; no fechamento do debate estavam 

presentes 11 pessoas. Eixo 5: Link - https://teams.live.com/meet/93821147439786. 

Tema: Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Local 

da reunião: realizadas reuniões virtuais. Coordenador/Coordenadoras: Orivaldo 

Lopes de Almeida; Juliana Souza Restani e Mônica Oliveira. Representantes do 

Poder Público: Juliana Costa Monteiro Garufe; Ariane Cristiane Gomes; Giullia 

Gonçalves Nascimento; Adriana Leal dos Santos das Chagas; Nilton Francisco 

Pereira dos Santos Silva e Eugênia Vitória Fernandes dos Santos; da Sociedade 

Cvil: Usuários/as: Thalessa Marcela Alves; Edmea Santos e Sandra Almeida 

Cardoso. Entidades: Aline Francine dos Santos; do segmento Trabalhadores/as: 

Silvana Vieira dos Santos; do CMAS – delegadas natas: Adriana Milani; Ana Regina 

de Oliveira Gama e Francisca Paula de Jesus; Convidados\Observadores: André 

Luiz de Toledo (André Luiz Mazzaropi); Elaine Lima de Sousa; Neise Rodrigues 

Lopes Silva e Stephanie Karina Costa de Oliveira. TOTAL DO EIXO: 21 PESSOAS. 

Relatório da Coordenadoria: Estiveram presentes 15 pessoas, bem como no no 

fechamento dos debates. As atividades se iniciaram com atraso devido dificuldades 

com a plataforma e o setor de informática da gestão municipal. As discussões 

fluíram tendo seu ponto primordial para a discussão do tema quando uma usuária 

do serviço que foi atingida pela chuva de anos anteriores apresentou seu relato de 

como foi falho o atendimento da rede de serviços no período de calamidade. 

Mostrando quanto é importante a participação decisória da população nas 

discussões, quem muitos momentos ficam restritos aos trabalhadores e a gestão 

municipal. 

SEGUNDA PARTE - Plenária Geral – Link: 

https://teams.live.com/meet/93412320118317. Plenária se reúne às 13h23min, 

contando com 46 (quarenta e seis) participantes, número esse que oscilou durante 

o período, para votação das propostas e moções elaboradas e oriundas dos Eixos, 

ocorrendo de forma bastante lenta, em virtude do procedimento ser virtual. Nesse 

momento, registra-se aqui, as propostas mais votadas, para as 03 três) esferas de 

Poder, deliberadas pela Plenária, por Eixos, observando que, conforme Regimento 

Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência Social de Taubaté, Capítulo V, 

Art. 23, § 2º: “Serão consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem, no 

mínimo, a aprovação de metade mais um (50% +1) dos delegados devidamente 

credenciados e presentes na Plenária Final. Assim as propostas excedentes, se 

https://teams.live.com/meet/93821147439786
https://teams.live.com/meet/93412320118317


forem consideradas, podem ser transformadas em moções”; considerando que 

durante a votação o número máximo de Delegados online foi de 67 (50 % +1= 35) 

e o mínimo 51 delegados (50 % +1= 27); considerando que, ainda conforme o 

Regimento, Capítulo V, Art. 24: “A Plenária Final deve resultar em um conjunto de 

no máximo 10 (dez) deliberações para o município, de 02 (duas) para o âmbito 

estadual e 02 (duas) para o âmbito federal”. As 10 (dez) propostas mais votadas, 

para o município, são: EIXO 3 - 1. Planejar e realizar fóruns anuais para fortalecer 

a participação da população na política Pública de Assistência Social com foco no 

controle social realizando também parceria com a secretaria de educação como 

estratégia de informação e divulgação sobre participação e controle social no SUAS 

com materiais educativos a serem entregues nas escolas, UBS, CRAS, CREAS e 

outros equipamentos da rede municipal, garantindo inclusive o transporte público, 

alimentação para população (APROVADO 56 votos). EIXO 5 - 1. Criação e 

implantação da Vigilância socioassistencial no município. Estruturar a Vigilância 

Socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente e de forma 

planejada nas ações de proteção social básica e especial, bem como a integração 

dos serviços e benefícios, como o BPC, os benefícios eventuais, o Programa Bolsa 

Família e o Auxílio Emergencial a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social (APROVADO 55 votos). EIXO 2 - 1. Criação da Lei 

Municipal do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e do Decreto Municipal 

de regulamentação da Lei 13019-2014 do Marco Regulatório (APROVADO 55 

votos). EIXO 2 - 2. Adequação das Peças Orçamentárias da Pasta da Secretaria 

de Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS, destinando apenas recursos da 

Política de Assistência Social, retirando o Programa SIMUBE, Departamento de 

HABITAÇÃO e FUSSTA (APROVADO 53 votos). EIXO 3 - 2. Estimular a 

participação dos usuários nas decisões orçamentárias do município, como a LDO, 

LOA, PPA dentro do legislativo, nas Audiências Públicas e nas Conferências 

Municipais, por meio de todos os equipamentos presentes no departamento de 

comunicação do poder público local com ampla divulgação sobre o que é o CMAS, 

sua importância e calendário de reuniões, na televisão, no rádio, na internet, com 

acessibilidade a fim de ter uma maior participação da população (APROVADO 52 

votos). EIXO 4 – 1. Regulamentação da Lei Municipal dos Benefícios Eventuais de 

forma a garantir a população mais vulnerável o direito à alimentação pelo viés da 

proteção social e não pelo viés caritativo realizado pelo repasse da cesta básica 

(APROVADO 50 votos). EIXO 5 – 2. Implantação do CRAS itinerante, equipe 

volante para atendimento das famílias na zona rural do município, proporcionando 

acesso à Política de Assistência Social. (APROVADO 49 votos). EIXO 3 – 3. 

Promover capacitação aos usuários e equipamentos da rede para o entendimento 

do papel da sociedade, incentivando a inserção dos mesmos nos conselhos, 

criando agenda conjunta para discussões de demandas atuais e construção de 

estratégias para a participação e controle social, fortalecendo as equipes mínimas 

dos equipamentos públicos assim como a estrutura destes, a fim de promover 

ampliação das ações comunitárias de busca ativa e educação social para cidadania 

(APROVADO 44 votos). EIXO 4 – 2. Garantia da implantação e gestão do Programa 

Família Acolhedora no município (APROVADO 43 votos). EIXO 5 – 3. Criação de 

Comitê de Contingência Municipal para atuar de forma intersetorializada, 



construindo as formas de enfrentamento em conjunto com os equipamentos 

públicos e sociedade civil organizada, providenciando capacitação a todas as 

equipes envolvidas no combate as calamidades no município (APROVADO 42 

votos). As 02 (duas) propostas mais votadas, para o Ente Estadual, são: EIXO 2 - 

Resgatar a lei do piso social São Paulo-2012 para a Assistência Social, para que o 

Estado possa fazer o reajuste dos repasses de forma técnica (a cada 2 anos), com 

aumento do recurso para a Assistência Social do município (APROVADO 52 votos). 

EIXO 4 - Ampliação das vagas para acolhimento de idosos (Instituição de Longa 

Permanência) e pessoa com deficiência (residência inclusiva), bem como a 

padronização por meio de estabelecimentos de fluxos e protocolos que efetivem a 

intersetorialidade entre as políticas de assistência social e de saúde, como forma 

de garantia de atendimento a esta população (APROVADO 49 votos). As 02 (duas) 

propostas mais votadas, para o Ente Federal, são: EIXO 1 - Revogar os trechos da 

lei nº 14.176, de 22/06/2021 e todas as normativas que ferem os direitos 

constitucionais das pessoas com deficiência e idosas (APROVADO 51 votos). EIXO 

4 – 1. Retorno do atendimento presencial e de qualidade nas agências do INSS, 

com foco no atendimento realizado junto ao Serviço Social, em especial aos idosos 

e pessoas com deficiência e o efetivo aumento da renda per capita para 1/2 salário 

mínimo para todos os requerentes do BPC, com desvinculação dos critérios 

condicionantes (APROVADO 49 votos). A íntegra de todas as propostas e sua 

respectiva votação, por eixo, encontra-se no Anexo I, que faz parte deste Relatório 

Final. Após todos os resultados finais das propostas, às 17h21min, inicia-se a 

votação para Delegados/as, tendo a Plenária aprovado a apresentação e votação 

das Moções após a votação para os/as Delegados/as. Conselheira Isabel conduz 

o processo e informa que deverão ser eleitos/as, para representantes do Poder 

Público, dois/duas Delegados/as Titulares e dois/duas Suplentes e para 

representantes da Sociedade Civil, dois/duas Delegados/as Titulares e dois/duas 

Suplentes. Considerando o adiantado da hora e que os equipamentos encerram o 

expediente às 17h00, onde estavam grupos de coordenadores, a Comissão da 

Conferência, ouvida a Plenária, houve por bem adiar a entrega da totalização dos 

votos das moções pela Coordenação de cada eixo, até 6ª. feira – dia 27 de agosto, 

com envio pelo WhatsApp. A votação é realizada em cada Grupo dos Eixos, com o 

resultado repassado pelas coordenadoras à Comissão da Conferência. São 

Candidatos/as a Delegados/as para a XII Conferência Estadual/2021: 

Representantes do Poder Público: Cláudia Lúcia da Silva; Cristina Mailam de 

Souza Malaquias; Diuna Martins Ragasine; Gislene Rodrigues da Silva; Samuel 

Felipe Dos Santos; Pricila da Silva Migotto e Lívia Ribeiro Leite. Representantes 

da Sociedade Civil: Damaris Ingrid dos Santos; Magali Marcondes dos Santos; 

Rodolfo Santos Pereira; Maísa Batista Ribeiro; Samyra Bayer; Andréia Cristiane 

Lacerda Rodrigues dos Santos; Érica Fernanda de Paula Borges; Ana Regina de 

Oliveira Gama; Sandra Almeida Cardoso; Wagner Ferreira Ribeiro; Juliana Souza 

Restani e Leila de Almeida Ramos. São 4 (quatro) vagas: 2 Titulares do Poder 

Público e seus respectivos Suplentes e 2 Titulares da Sociedade Civil e seus 

respectivos Suplentes. São eleitos/as: Delegadas Titulares representantes do 

Poder Público: Cláudia Lúcia da Silva (34 votos) e Diuna Martins Ragasine (24 

votos). Delegadas Suplentes representantes do Poder Público: Gislene Rodrigues 



da Silva (23 votos) e Lívia Ribeiro Leite (11 votos). Delegadas Titulares 

representantes da Sociedade Civil: Damaris Ingrid dos Santos (18 votos) e Ana 

Regina de Oliveira Gama (14 votos). Delegadas Suplentes representantes da 

Sociedade Civil: Magali Marcondes dos Santos (13 votos) e Érica Fernanda de 

Paula Borges (12 votos). A íntegra da votação nominal para Delegados/as, 

encontra-se no Anexo III, que faz parte deste Relatório Final. Em relação às 

moções, são apresentadas e conforme já aprovado pela Plenária, a votação, por 

eixo, será postada amanhã, via WhatsApp e conforme Regimento Interno da VIII 

Conferência Municipal de Assistência Social de Taubaté, Capítulo VII Art. 29 § 4º 

“Serão aprovadas as moções que obtiverem 50 % +1 (cinquenta por cento mais 

um) de votos dos delegados”. Considerando que durante a votação o número 

máximo de Delegados online foi de 44 (50 % +1= 23) e o mínimo 38 delegados (50 

% +1= 20), todas as Moções foram aprovadas, uma vez que a Moção menos votada 

recebeu 29 votos.  

Observa-se que o Eixo I apresentou 03 (três) Moções, sendo 01 (uma) Moção de 

Recomendação; 01 (uma) Moção de Repúdio; 01 (uma) Moção de Indicação. 

Registrada a participação de 42 (quarenta e dois/duas) Delegados/as online. O Eixo 

II apresentou 03 (três) Moções, sendo 02 (duas) Moções de Repúdio e 01 (uma) 

Moção de Recomendação. Registrada a participação de 43 (quarenta e três) 

Delegados/as online. O Eixo III apresentou 04 (quatro) Moções, sendo 02 (duas) 

Moções de Repúdio; 01 (uma) Moção de Congratulação e 01 (uma) Moção de 

Recomendação. Registrada a participação de 43 (quarenta e três) Delegados/as 

online. O Eixo IV apresentou 07 (sete) Moções, sendo 03 (três) Moções de Repúdio 

e 04 (quatro) Moções de Recomendação. Das Moções de Recomendação, 01 

(uma) Moção foi dirigida ao ente Estadual e 01 (uma) ao ente Federal. Registrada 

a participação de 43 (quarenta e três) Delegados/as online. O Eixo V apresentou 

06 (seis) Moções, sendo 03 (três) Moções de Repúdio; 01 (uma) Moção de 

Indicação e 02 (duas) Moções de Recomendação. Registrada a participação de 43 

(quarenta e três) Delegados/as online. Ainda, observa-se que uma Moção de 

Repúdio apresentada pelo Eixo II, quanto ao mérito, também o foi pelo Eixo IV, a 

saber: “TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO. Nota de Repúdio - Robotização do Cadúnico. 

Moção de Repúdio sobre a proposta do governo federal, por meio do Ministério da 

Cidadania, de implementação de um aplicativo para inscrição de beneficiários no 

CadÚnico. A proposta não foi debatida com os demais entes federados (estados e 

municípios) parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que 

operacionalizam o Cadastro. Vista como mais uma ação para desmontar o sistema 

de proteção social do estado, que já padece com uma subtração de 50% do 

cofinanciamento federal para com os municípios, a robotização das inscrições no 

CadÚnico é avaliada como um retrocesso. Vale destacar que milhões de pessoas 

não contam com as tecnologias necessárias para utilizar o “aplicativo” e também 

haverá muitas dificuldades em compreender as perguntas do questionário do 

Cadastro Único. São questões que são traduzidas por equipes técnicas 

capacitadas e qualificadas para garantir a qualidade das informações. Portanto, 

representa um enorme retrocesso. Registra-se, ainda, a preocupação dos Gestores 

e Trabalhadores do SUAS quanto às informações contidas no Cadastro Único das 



famílias e indivíduos. São informações sigilosas e que não podem ser utilizadas 

para outras finalidades que não sejam de ampliação da proteção social pública e 

geração de oportunidades inclusivas e protetivas”. Moções retornadas: 1. Moção 

de 2017 e 2019 – RETORNADA pelo Eixo 5, como Moção de Recomendação: 

“Elaboração e implementação da Lei de Regulamentação do Sistema Único de 

Assistência Social em âmbito Municipal”. 2. Moção de 2017 e 2019 – RETORNADA 

pelo Eixo 2, como Moção de Recomendação: “Nota de Recomendação sobre a 

Implantação da Vigilância Socioassistencial e monitoramento na Gestão SUAS do 

Município. Que seja efetivada a implantação da Vigilância Socioassistencial e 

monitoramento na gestão SUAS do município, para efetivação e continuidade dos 

trabalhos e que a área de Recursos Humanos seja formada através de concurso 

público”. Outros Eixos apresentaram Moções redigidas no mesmo sentido: Eixo III 

– Moção de Repúdio e Eixo IV – Moção de Repúdio”. 3. Moção de 2017 2019 – 

RETORNADA pelo Eixo 5, como Moção de Recomendação: “Criação e 

regulamentação da Lei de Benefícios Eventuais para o município, urgente”. A 

íntegra das moções e sua respectiva votação, está contida no Anexo II, que faz 

parte deste Relatório Final. Ao finalizar, a Conselheira Ana Regina agradeceu a 

contribuição de todos e todas, e que poderíamos nos considerar vitoriosos, ante o 

desafio de se realizar uma Conferência em dois dias, por uma plataforma gratuita, 

portanto, limitada. A seguir, passou a palavra à Presidente do CMAS, que também 

agradeceu a compreensão e colaboração de todos e todas, sem o que, essa 

Conferência não obteria o êxito final. E sem mais a declarar, encerrou a VIII 

Conferência Municipal de Assistência Social às 18h00min. 

 

• ────── ✾ ────── • 

 
 

ANEXO I 

PROPOSTAS E RESPECTIVA VOTAÇÃO POR EIXO 

RESULTADO DA VOTAÇÃO PELA PLENÁRIA 

 

PROPOSTAS PARA O MUNICÍPIO. 

 

EIXO 1 

1. Garantir a ampliação e a capacitação continuada aos trabalhadores do SUAS.  
 

SIM - 31 NÃO - 19 ABSTENÇÃO - 02 

 

2. Criação de uma Secretaria de Segurança Alimentar no município.  
 

SIM - 29 NÃO - 26 ABSTENÇÃO - 03 

 



3. Ampliação de Benefícios e programas de transferência de renda para garantir a 

equiparação da equidade.  
 

SIM – 31 NÃO - 26 ABSTENÇÃO - 00 

 

 

EIXO 2 

1. Criação da Lei Municipal do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e do 

Decreto Municipal de regulamentação da Lei 13019-2014 do Marco Regulatório. 
 

SIM - 55 NÃO - 00 ABSTENÇÃO - 00 

 

2. Adequação das Peças Orçamentárias da Pasta da Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS, destinando apenas recursos da 

Política de Assistência Social, retirando o Programa SIMUBE, Departamento de 

HABITAÇÃO e FUSSTA. 
 

SIM - 53 NÃO - 01 ABSTENÇÃO - 03 

 

Nota: foram retiradas pelo Eixo 2, as propostas abaixo:  

3. Implantação da Vigilância Socioassistencial.  

4. Aumento de recurso municipal para a Básica, Média e Alta Complexidade.  

5. Descentralização do Setor de Finanças, sendo que cada Pasta deverá possuir 

Setor de Compras, Finanças e Procuradoria. 

6. Atualização na lei de criação do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

 

EIXO 3 

1. Planejar e realizar fóruns anuais para fortalecer a participação da população na 

política Pública de Assistência Social com foco no controle social realizando 

também parceria com a secretaria de educação como estratégia de informação e 

divulgação sobre participação e controle social no SUAS com materiais educativos 

a serem entregues nas escolas, UBS, CRAS, CREAS e outros equipamentos da 

rede municipal, garantindo inclusive o transporte público, alimentação para 

população. 
 

SIM - 56 NÃO - 10 ABSTENÇÃO - 01 

 

2. Estimular a participação dos usuários nas decisões orçamentárias do município, 

como a LDO, LOA, PPA dentro do Legislativo, nas Audiências Públicas e nas 

Conferências Municipais, por meio de todos os equipamentos presentes no 

departamento de comunicação do poder público local com ampla divulgação sobre 

o que é o CMAS, sua importância e calendário de reuniões, na televisão, no rádio, 

na internet, com acessibilidade a fim de ter uma maior participação da população. 
 

SIM - 52 NÃO - 01 ABSTENÇÃO - 05 

 

3. Promover capacitação aos usuários e equipamentos da rede para o 

entendimento do papel da sociedade, incentivando a inserção dos mesmos nos 



conselhos, criando agenda conjunta para discussões de demandas atuais e 

construção de estratégias para a participação e controle social, fortalecendo as 

equipes mínimas dos equipamentos públicos assim como a estrutura destes, a fim 

de promover ampliação das ações comunitárias de busca ativa e educação social 

para cidadania. 
 

SIM - 44 NÃO - 07 ABSTENÇÃO - 06 

 

 

EIXO 4 

1. Garantia da implantação e gestão do Programa Família Acolhedora no município  
 

SIM – 43 NÃO - 06 ABSTENÇÃO - 02 

 

 

2. Implantação do CRAS itinerante, equipe volante para atendimento das famílias 

na zona rural do município, proporcionando acesso à Política de Assistência Social.  

SIM – 49 NÃO - 05 ABSTENÇÃO - 01 

 

3. Regulamentação da Lei Municipal dos Benefícios Eventuais de forma a garantir 

à população mais vulnerável, o direito à alimentação pelo viés da proteção social e 

não pelo viés caritativo realizado pelo repasse da cesta básica. 
 

SIM – 50 NÃO – 00 ABSTENÇÃO - 04 

 

 

EIXO 5 

1 - Criação e implantação da Vigilância Socioassistencial no município.  Estruturar 

a Vigilância Socioassistencial no município, de forma a atuar preventivamente e de 

forma planejada nas ações de proteção social básica e especial, bem como a 

integração dos serviços e benefícios, como o BPC, os benefícios eventuais, o 

Programa Bolsa Família e o Auxílio Emergencial a indivíduos e famílias em situação 

de vulnerabilidade e risco social. 
 

SIM – 55 NÃO - 00 ABSTENÇÃO - 00 

 

2 - Criação de Comitê de Contingência Municipal para atuar de forma 

intersetorializada, construindo as formas de enfrentamento em conjunto com os 

equipamentos públicos e sociedade civil organizada, providenciando capacitação a 

todas equipes envolvidas no combate às calamidades no município. 
 

SIM – 42 NÃO - 05 ABSTENÇÃO - 09 

 

3 - Garantir que a gestão do SUAS, em âmbito municipal no que concerne à 

organização e/ou adequação das ofertas e articulação e setores nas ações de 

prevenção, bem como durante e após as situações de emergências e calamidades, 

inclui-se trabalhar com efetividade a questão da exclusão social, em apoio à 

população afetada por emergências e na garantia de meios necessários à 

sobrevivência, bem como a redução de vulnerabilidades e riscos sociais. 
 



SIM – 28 NÃO - 21 ABSTENÇÃO - 04 

 

 

Conforme Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

de Taubaté, Capítulo V Art. 23 § 2º “Serão consideradas aprovadas as deliberações 

que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um (50% +1) dos 

delegados devidamente credenciados e presentes na Plenária Final. Assim as 

propostas excedentes, se forem consideradas, podem ser transformadas em 

moções”.  

Considerando que durante a votação o número máximo de Delegados online foi de 

54 (50 % +1= 28) e o mínimo 52 delegados (50 % +1= 27); 

Considerando que, ainda conforme o Regimento Capítulo V Art. 24. “A Plenária 

Final deve resultar em um conjunto de no máximo 10 (dez) deliberações para o 

município, de 02 (duas) para o âmbito estadual e 02 (duas) para o âmbito federal”. 

Dessa forma, para o Município as dez propostas mais votadas são: 

EIXO 3 

Proposta 1. Planejar e realizar fóruns anuais para fortalecer a participação da 

população na política Pública de Assistência Social com foco no controle social 

realizando também parceria com a secretaria de educação como estratégia de 

informação e divulgação sobre participação e controle social no SUAS com 

materiais educativos a serem entregues nas escolas, UBS, CRAS, CREAS e outros 

equipamentos da rede municipal, garantindo inclusive o transporte público, 

alimentação para população. 

56 VOTOS. 

 

EIXO 5 

Proposta 1. Criação e implantação da Vigilância socioassistencial no município.  

Estruturar a Vigilância Socioassistencial no município, de forma a atuar 

preventivamente e de forma planejada nas ações de proteção social básica e 

especial, bem como a integração dos serviços e benefícios, como o BPC, os 

benefícios eventuais, o Programa Bolsa Família e o Auxílio Emergencial a 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. 

55 VOTOS. 

 

EIXO 2 

Proposta 1. Criação da Lei Municipal do Sistema Único da Assistência Social – 

SUAS e do Decreto Municipal de regulamentação da Lei nº 13019-2014 do Marco 

Regulatório. 

55 VOTOS. 

 

EIXO 2 



Proposta 2. Adequação das Peças Orçamentárias da Pasta da Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social – SEDIS, destinando apenas recursos da 

Política de Assistência Social, retirando o Programa SIMUBE, Departamento de 

HABITAÇÃO e FUSSTA. 

53 VOTOS. 

 

EIXO 3 

Proposta 2. Estimular a participação dos usuários nas decisões orçamentárias do 

município, como a LDO, LOA, PPA dentro do legislativo, nas Audiências Públicas 

e nas Conferências Municipais, por meio de todos os equipamentos presentes no 

departamento de comunicação do poder público local com ampla divulgação sobre 

o que é o CMAS, sua importância e calendário de reuniões, na televisão, no rádio, 

na internet, com acessibilidade a fim de ter uma maior participação da população.  

52 VOTOS. 

 

EIXO 4 

Proposta 3. Regulamentação da Lei Municipal dos Benefícios Eventuais de forma 

a garantir a população mais vulnerável o direito à alimentação pelo viés da proteção 

social e não pelo viés caritativo realizado pelo repasse da cesta básica. 

50 VOTOS. 

 

EIXO 5 

Proposta 2. Implantação do CRAS itinerante, equipe volante para atendimento das 

famílias na zona rural do município, proporcionando acesso à Política de 

Assistência Social. 

49 VOTOS 

 

EIXO 3 

Proposta 3. Promover capacitação aos usuários e equipamentos da rede para o 

entendimento do papel da sociedade, incentivando a inserção dos mesmos nos 

conselhos criando agenda conjunta para discussões de demandas atuais e 

construção de estratégias para a participação e controle social, fortalecendo as 

equipes mínimas dos equipamentos públicos assim como a estrutura destes, a fim 

de promover ampliação das ações comunitárias de busca ativa e educação social 

para cidadania. 

44 VOTOS 

 

EIXO 4 

Proposta 1. Garantia da implantação e gestão do Programa Família Acolhedora no 

município. 

43 VOTOS. 

 

EIXO 5 

Proposta 2. Criação de Comitê de Contingência Municipal para atuar de forma 

intersetorializada, construindo as formas de enfrentamento em conjunto com os 



equipamentos públicos e sociedade civil organizada, providenciando capacitação a 

todas as equipes envolvidas no combate às calamidades no município. 

42 VOTOS. 

 

 

PROPOSTAS PARA O ENTE ESTADUAL.  

 

EIXO 1 

1. Garantir a ampliação dos programas estaduais de transferência de renda e 

benefícios: Ação Jovem, Renda Cidadã, Bolsa do Povo, entre outros, bem como 

autonomia técnica para a inclusão dos mesmos.  
 

SIM – 31 NÃO - 03 ABSTENÇÃO - 20 

 

2. Garantir que os recursos orçamentários destinados à Assistência Social sejam 

de no mínimo 5%, conforme a lei estadual, contemplando o investimento em 

recursos humanos e infraestrutura.  
 

SIM – 47 NÃO - 04 ABSTENÇÃO - 03 

 

 

EIXO 2 

1. Resgatar a lei do piso social São Paulo-2012 para a Assistência Social, para que 

o Estado possa fazer o reajuste dos repasses de forma técnica (a cada 2 anos) com 

aumento do recurso para a Assistência Social do município. 
 

SIM – 52 NÃO - 00 ABSTENÇÃO - 00 

 

2. Continuidade de repasse emergencial para os municípios, com autonomia para 

sua execução e garantir o recurso durante e pós período pandêmico e de 

calamidade. 
 

SIM – 38 NÃO - 05 ABSTENÇÃO - 11 

 

 

EIXO 3 

1. Garantir a participação da população na definição das condicionalidades dos 

programas sociais no âmbito Estadual e nas esferas de controle social, fortalecendo 

os conselhos de direitos por meio de legislações específicas. (Retorno). 
 

SIM – 19 NÃO - 23 ABSTENÇÃO - 12 

 

2. Garantir a transparência dos recursos que o Estado encaminha para o Município 

referente a programas sociais e a aplicação dos mesmos. 
 

SIM – 43 NÃO - 06 ABSTENÇÃO - 05 

EIXO 4 



1. Reabertura das vagas para inserção das famílias nos Programas Renda Cidadã 

e Ação Jovem e a revisão e ampliação do acesso aos benefícios eventuais 

emergenciais, como por exemplo, o Programa Vale Gás e o Programa Auxílio 

Emergencial, para inserção das famílias que já são beneficiárias do programa de 

transferência de renda, Bolsa Família.  
 

SIM – 34 NÃO - 14 ABSTENÇÃO - 04 

 

2. Ampliação das vagas para acolhimento de idosos (Instituição de Longa 

Permanência) e pessoa com deficiência (Residência Inclusiva), bem como a 

padronização por meio de estabelecimentos de fluxos e protocolos que efetivem a 

intersetorialidade entre as políticas de assistência social e de saúde, como forma 

de garantia de atendimento a esta população. 
 

SIM – 49 NÃO - 01 ABSTENÇÃO - 03 

 

 

EIXO 5 

1. Criar um programa de inclusão digital com caráter de gratuidade favorecendo a 

toda população em vulnerabilidade social, acesso a bens de serviços e benefícios, 

através da estruturação de Laboratórios de Informática locais com monitores 

especializados, disponibilização de chips de dados para casos especiais, bolsa de 

complemento digital e outros, sendo inter-relacionados e avaliados pelo SUAS 

local. 
 

SIM – 40 NÃO - 04 ABSTENÇÃO - 09 

 

2. Criação de Comitê de Contingência Estadual para atuar de forma intersetorial, 

construindo as formas de enfrentamento em conjunto com os Municípios e 

sociedade civil organizada, providenciando capacitação a todas equipes envolvidas 

no combate às calamidades. 
 

SIM – 22 NÃO - 17 ABSTENÇÃO - 15 

 

 

Conforme Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

de Taubaté, Capítulo V Art. 23 § 2º “Serão consideradas aprovadas as deliberações 

que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um (50% +1) dos 

delegados devidamente credenciados e presentes na Plenária Final. Assim as 

propostas excedentes, se forem consideradas, podem ser transformadas em 

moções”.  

Considerando que durante a votação o número máximo de Delegados online foi de 

54 (50 % +1= 28) e o mínimo 52 delegados (50 % +1= 27); 

Considerando que, ainda conforme o Regimento Capítulo V Art. 24. “A Plenária 

Final deve resultar em um conjunto de no máximo 10 (dez) deliberações para o 

município, de 02 (duas) para o âmbito estadual e 02 (duas) para o âmbito federal”. 



Dessa forma, para o Estado, as duas propostas mais votadas são: 

EIXO 2 

Proposta 1. Resgatar a lei do piso social São Paulo-2012 para a Assistência Social, 

para que o Estado possa fazer o reajuste dos repasses de forma técnica (a cada 2 

anos) com aumento do recurso para a Assistência Social do município. 

52 VOTOS.  

 

EIXO 4 

Proposta 2. Ampliação das vagas para acolhimento de idosos (Instituição de Longa 

Permanência) e pessoa com deficiência (Residência Inclusiva), bem como a 

padronização por meio de estabelecimentos de fluxos e protocolos que efetivem a 

intersetorialidade entre as políticas de assistência social e de saúde, como forma 

de garantia de atendimento a esta população. 

49 VOTOS. 

 

 

PROPOSTAS PARA O ENTE FEDERAL.  

 

EIXO 1 

1. Revogar os trechos da Lei nº 14. 176, de 22/06/2021 e todas as normativas que 

ferem os direitos constitucionais sobre as pessoas com deficiência e idosas.  
 

SIM – 21 NÃO – 15 ABSTENÇÃO - 16 

 

2. Garantir a participação de todas as esferas trabalhadores do SUAS e população 

na elaboração de programas, projetos e serviços da política de Assistência Social.  
 

SIM – 21 NÃO – 15 ABSTENÇÃO - 16 

 

 

EIXO 2 

1. Governo Federal abrir para adesão do município no cofinanciamento. 
 

SIM – 28 NÃO – 00 ABSTENÇÃO - 23 

 

2. Garantia constitucional dos recursos para a Assistência Social. 
 

SIM – 45 NÃO – 02 ABSTENÇÃO - 02 

 

A proposta 3 – Aumento da renda per capta para meio salário mínimo com a 

garantia de um salário mínimo por membro com deficiência, independentemente do 

número de pessoas com deficiência no grupo familiar, deliberou-se que será 

apresentada como Moção por este Eixo. 

 

EIXO 3 



1. Criação e gestão de financiamento especifico para políticas de atendimento a 

mulher considerando as especificidades referentes a esta população. 
 

SIM – 42 NÃO – 02 ABSTENÇÃO - 07 

 

2. Ampliação do número de orientadores sociais nos CRAS (território) para 

mobilização como processo socioeducativo e fortalecimento da participação dos 

usuários nos equipamentos e instâncias de controle social para promover a 

cidadania. 
 

SIM – 38 NÃO – 04 ABSTENÇÃO - 08 

 

 

EIXO 4 

1. Retorno do atendimento presencial e de qualidade nas agências do INSS, com 

foco no atendimento realizado junto ao Serviço Social, em especial aos idosos e 

pessoas com deficiência e o efetivo aumento da renda per capita para 1/2 salário 

mínimo para todos os requerentes do BPC, com desvinculação dos critérios 

condicionantes. 
 

SIM – 49 NÃO – 00 ABSTENÇÃO - 02 

 

2. Revisão dos critérios estabelecidos para linha de pobreza, hoje com recorte de 

R$89,00 até R$178,00 de renda per capita por família, bem como a revisão dos 

novos critérios de acesso e fatores de condicionalidades previstas na proposta do 

Governo Federal para alteração do Programa Bolsa Família para o Programa 

Auxílio Brasil. 
 

SIM – 47 NÃO – 00 ABSTENÇÃO - 01 

 

 

EIXO 5 

1. Fortalecer as instâncias de pactuação do SUAS, para superar entraves e 

desafios do cenário atual, principalmente em situações de calamidades públicas e 

de emergências, de modo a garantir a manutenção do compartilhamento e 

responsabilidade e compromissos da gestão do SUAS. 
 

SIM – 38 NÃO – 00 ABSTENÇÃO - 09 

 

A proposta 2, de repúdio contra a desconstrução do SUAS enquanto política de 

direito com a junção de Ministérios em âmbito federal que somente prejudicou e 

enfraqueceu o SUAS em todas as instâncias no enfrentamento de situação de 

emergências e calamidades, deliberou-se que será apresentada como Moção por 

este Eixo. 

 

Conforme Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

de Taubaté, Capítulo V Art. 23 § 2º “Serão consideradas aprovadas as deliberações 

que obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um (50% +1) dos 



delegados devidamente credenciados e presentes na Plenária Final. Assim as 

propostas excedentes, se forem consideradas, podem ser transformadas em 

moções”.  

Considerando que durante a votação o número máximo de Delegados online foi de 

58 (50 % +1= 30) e o mínimo 48 delegados (50 % +1= 25); 

Considerando que, ainda conforme o Regimento Capítulo V Art. 24. “A Plenária 

Final deve resultar em um conjunto de no máximo 10 (dez) deliberações para o 

município, de 02 (duas) para o âmbito estadual e 02 (duas) para o âmbito federal”. 

Dessa forma, para a União, as duas propostas mais votadas são: 

 

EIXO 1  

Proposta 1. Revogar os trechos da Lei nº 14. 176, de 22/06/2021 e todas as 

normativas que ferem os direitos constitucionais sobre as pessoas com 

deficiência e idosas.  

51 VOTOS. 

 

EIXO 4 

Proposta 1. Retorno do atendimento presencial e de qualidade nas agências do 

INSS, com foco no atendimento realizado junto ao Serviço Social, em especial aos 

idosos e pessoas com deficiência e o efetivo aumento da renda per capita para 1/2 

salário mínimo para todos os requerentes do BPC, com desvinculação dos critérios 

condicionantes.  

49 VOTOS. 

 

 

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS 

NEUSA MARTINS 

Relatoras 

 

 

• ────── ✾ ────── • 

 
 

ANEXO II 

MOÇÕES E RESPECTIVA VOTAÇÃO POR EIXO 

RESULTADO DA VOTAÇÃO PELA PLENÁRIA 

 

EIXO I – Havia 42 Delegados online no momento de votação das Moções deste 

eixo. 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 



O Poder Público Municipal em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência 

Social deverá garantir encontros semestrais com participação da população, com a 

proposta de fortalecimento de vínculos e reflexões sobre a Política de Assistência 

Social como um direito. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 7 9 11 6 5 38 

NÃO 0 0 0 0 0 00 

ABSTENÇÃO 0 2 0 2 0 04 

 

 

 TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO 

Repúdio à postura do Vereador Nunes Coelho, na XVI sessão da Câmara Municipal 

que, em suas palavras, afirma que os conselheiros municipais não trabalham e 

precisam estar à disposição da população, ressaltando aos nobres pares que é 

preciso fazer uma limpa nos conselhos municipais. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 7 9 11 8 5 40 

NÃO 0 0 0 0 0 00 

ABSTENÇÃO 0 2 0 0 0 02 

 

 

 

 TIPO DE MOÇÃO: INDIGNAÇÃO 

Nós trabalhadoras e trabalhadores da Política Pública de Assistência Social somos 

classe trabalhadora e com isso precisamos reafirmar que as pessoas às quais 

atendemos são seres de direitos, assim como nós. Por que nós temos direito a 

escolha e as pessoas usuárias dos serviços socioassistenciais não? 

É necessário realizar a defesa intransigente dos direitos humanos e nesse viés o 

acesso integral à Assistência Social e aos “benefícios” que tristemente estão sendo 

cortados por um governo de retrocessos ao que foi conquistado com muito esforço 

e luta. 

Precisamos de uma Política de Assistência Social que defenda a segurança 

alimentar, de forma total, igualitária e equânime! Em relação à cesta básica, 

precisamos entender que as famílias não são homogêneas e que as mesmas não 

se alimentam somente uma ou três vezes, precisam se alimentar diariamente! Não 

queremos as famílias passando por processos burocráticos e fiscalizatórios! Cesta 

básica não é benefício, pois não é um benefício as pessoas se alimentarem e sim 

uma necessidade vital, é direito! Não ao retrocesso! Não à fiscalização para o 



repasse de cestas básicas! Não ao julgamento! Não à burocracia! Viva a 

Assistência Social! 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 7 5 11 1 5 29 

NÃO 0 2 0 6 0 08 

ABSTENÇÃO 0 4 0 1 0 05 

 

 

EIXO II – Havia 43 Delegados online no início de votação das Moções deste eixo, 

porém esse número oscilou durante a votação. 

 TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO  

Nota de Repúdio – Processo de Desmonte do INSS 

Nós, participantes da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social no município 

de Taubaté repudiamos o processo de desmonte do INSS que vem fechando as 

portas para a população e restringindo todo o acesso a informação, orientação e 

requerimento aos canais remotos, prejudicando camadas da população excluídas 

social e digitalmente, e, em especial o público usuário do Benefício de Prestação 

Continuada - BPC. Também repudiamos os últimos ataques sofridos pelo INSS, 

enquanto serviço previdenciário de direitos da população e espaço de orientação e 

acolhimento dentro desta autarquia, que se encontra impedido de atender os 

usuários no serviço de socialização de informações. As portas fechadas do INSS 

sobrecarregam outras Políticas Públicas, como SUAS que acaba absorvendo essa 

demanda por orientação presencial, além de estimular um comércio de 

intermediadores que ganham dinheiro por serviços que são gratuitos e dever do 

Estado. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 02 00 00 00 02 

ABSTENÇÃO 00 00 00 00 00 00 

 

 TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO (consta também no Eixo IV) 

Nota de Repúdio - Robotização do Cadúnico 

Moção de Repúdio sobre a proposta do governo federal, por meio do Ministério da 

Cidadania, de implementação de um aplicativo para inscrição de beneficiários no 

CadÚnico.  



A proposta não foi debatida com os demais entes federados (estados e municípios) 

parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que operacionalizam o 

Cadastro. Vista como mais uma ação para desmontar o sistema de proteção social 

do estado, que já padece com uma subtração de 50% do cofinanciamento federal 

para com os municípios, a robotização das inscrições no CadÚnico é avaliada como 

um retrocesso.  

Vale destacar que milhões de pessoas não contam com as tecnologias necessárias 

para utilizar o “aplicativo” e também haverá muitas dificuldades em compreender 

as perguntas do questionário do Cadastro Único. São questões que são traduzidas 

por equipes técnicas capacitadas e qualificadas para garantir a qualidade das 

informações. Portanto, representa um enorme retrocesso. Registra-se, ainda, a 

preocupação dos Gestores e Trabalhadores do SUAS quanto às informações 

contidas no Cadastro Único das famílias e indivíduos. São informações sigilosas e 

que não podem ser utilizadas para outras finalidades que não sejam de ampliação 

da proteção social pública e geração de oportunidades inclusivas e protetivas. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 03 05 36 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

Nota: 05 pessoas não votaram.  

 

 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 

Nota de Recomendação sobre a Implantação da Vigilância Socioassistencial e 

monitoramento na Gestão SUAS do Município. 

 

Que seja efetivada a implantação da Vigilância Socioassistencial e monitoramento 

na gestão SUAS do município, para efetivação e continuidade dos trabalhos e que 

a área de Recursos Humanos seja formada através de concurso público.  

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 05 10 11 08 05 39 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 02 02 00 00 00 04 

 

 

EIXO III – Havia 43 Delegados online no momento de votação das Moções deste 

eixo. 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 



Repudiamos a não implementação da equipe de Vigilância Socioassistencial no 

município. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 

Repudiamos a não implementação das propostas apresentadas nas conferências 

anteriores. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 08 11 07 05 38 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 04 00 01 00 05 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Congratulação 

Aplaudimos o atendimento humanitário, nas noites frias, implementado no 

município de Taubaté, pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - 

SEDIS. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 05 09 11 07 05 37 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 02 03 00 01 00 06 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação 

Recomendamos o mapeamento dos órfãos, vítimas da COVID-19, a fim de 

construir uma política de atendimento às necessidades específicas, com 

disponibilidade de verba para a execução. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 



SIM 05 06 11 04 05 31 

NÃO 02 00 00 01 00 03 

ABSTENÇÃO 00 06 00 03 00 09 

 

 

EIXO IV – Havia 43 Delegados online no início de votação das Moções deste eixo, 

porém esse número oscilou durante a votação.  

 TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO (consta também no Eixo II) 

Nota de Repúdio sobre a proposta do governo federal, por meio do Ministério da 

Cidadania, da implementação de um aplicativo para inscrição de beneficiários no 

CadÚnico.  

A proposta não foi debatida com os demais entes federados (estados e municípios) 

parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que operacionalizam o 

Cadastro. Vista como mais uma ação para desmontar o sistema de proteção social 

do estado, que já padece com uma subtração de 50% do cofinanciamento federal 

para com os municípios, a robotização das inscrições no CadÚnico é avaliada como 

um retrocesso.  

Vale destacar que milhões de pessoas não contam com as tecnologias necessárias 

para utilizar o “aplicativo” e também haverá muitas dificuldades em compreender 

as perguntas do questionário do Cadastro Único. São questões que são traduzidas 

por equipes técnicas capacitadas e qualificadas para garantir a qualidade das 

informações. Portanto, representa um enorme retrocesso. Registra-se, ainda, a 

preocupação dos Gestores e Trabalhadores do SUAS quanto às informações 

contidas no Cadastro Único das famílias e indivíduos. São informações sigilosas e 

que não podem ser utilizadas para outras finalidades que não sejam de ampliação 

da proteção social pública e geração de oportunidades inclusivas e protetivas. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 

Pela implantação da Vigilância Socioassistencial que não foi efetivada no município 

de Taubaté, mesmo após ser, por inúmeras vezes, pleiteada nas Conferências de 

Assistência Social e apontadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 



VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5* TOTAL 

SIM 05 10 11 08 05 39 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 02 02 00 00 01 05 

* 01 integrante a mais no grupo do eixo 05 

 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação 

Para implantação de Residência Inclusiva no município que atenda à população 

com as mais diversas deficiências. 

 

VOTO 175 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 09 11 08 05 40 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 03 00 00 00 03 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 

Pelo não cumprimento da proposta realizada ao município na Conferência de 2019 

quanto à elaboração e implementação da Lei de Regulamentação do SUAS, cuja 

lei deverá prever a garantia dos recursos orçamentários destinados à Assistência 

Social do município, em um percentual de no mínimo 5% assegurando o 

investimento em recursos humanos e infraestrutura. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação 

Para a implementação da Coordenadoria de Assuntos Relacionados à Pessoa com 

Deficiência no município. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 



SIM 05 07 11 08 05 36 

NÃO 00 01 00 00 00 01 

ABSTENÇÃO 02 04 00 00 00 06 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação (Ente Federal) 

Para efetiva promoção da integração entre as Políticas de Assistência Social e 

Saúde para garantia do melhor atendimento à população idosa. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 04 07 11 08 05 35 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 03 05 00 00 01 09 

* 01 integrante a mais no grupo do eixo 05 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação (Ente Estadual) 

Para garantia de cofinanciamento estadual para os Serviços de Acolhimento ao 

Idoso e Pessoa com Deficiência, desenvolvidos no próprio município. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 02 00 00 00 02 

ABSTENÇÃO 00 00 00 00 00 00 

 

 

EIXO V - Havia 43 Delegados online no início de votação das Moções deste eixo, 

porém esse número oscilou durante a votação.  

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio. 

Exclusão dos trabalhadores do SUAS na priorização da vacinação contra a COVID-

19 sendo ele considerado um serviço essencial. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 



NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Indignação. 

Processo antidemocrático e autoritário da Gestão da Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social nas tomadas de decisões frente às ações de 

enfrentamento no combate das desigualdades sociais decorrentes da pandemia. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 06 11 05 05 34 

NÃO 00 01 00 00 00 01 

ABSTENÇÃO 00 05 00 03 00 08 

 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 

Elaboração e implementação da Lei de Regulamentação do Sistema Único de 

Assistência Social em âmbito Municipal. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 10 11 08 05 41 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 

Criação e regulamentação da Lei de Benefícios Eventuais para o município, 

urgente.  

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 09 11 08 05 40 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 03 00 00 00 03 

 

 TIPO DE MOÇÃO: REPÚDIO  



Repúdio à Desconstrução do SUAS enquanto política de direito, devido a junção 

de Ministérios em âmbito federal, que somente prejudicou e enfraqueceu o SUAS 

em todas as instâncias, especialmente no enfrentamento de situações de 

emergências e calamidades. Que essa situação seja revertida com urgência. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 07 09 11 08 05 40 

NÃO 00 00 00 00 00 00 

ABSTENÇÃO 00 03 00 00 00 03 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio. 

Fechamento dos diversos Serviços (INSS, Juizado Especial Federal - JEF, Cartório 

Eleitoral, Defensoria Pública, Poupa Tempo, Receita Federal, 

matrícula/transferência escolar) disponibilizando-os apenas de forma remota, 

gerando exclusão no acesso aos direitos. 

 

VOTO EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 EIXO 5 TOTAL 

SIM 06 10 11 03 05 35 

NÃO 01 00 00 00 00 01 

ABSTENÇÃO 00 02 00 00 00 02 

05 não votaram 

 

Conforme Regimento Interno da VIII Conferência Municipal de Assistência Social 

de Taubaté, Capítulo VII Art. 29 § 4º “Serão aprovadas as moções que obtiverem 

50 % +1 (cinquenta por cento mais um) de votos dos delegados”.  

Considerando que durante a votação o número máximo de Delegados online foi de 

44 (50 % +1= 23) e o mínimo 38 delegados (50 % +1= 20), todas as Moções foram 

aprovadas, uma vez que a Moção menos votada recebeu 29 votos.  
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ANEXO III 

DELEGADOS/DELEGADAS PARA A XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESPECTIVA VOTAÇÃO POR EIXO 

RESULTADO DA VOTAÇÃO PELA PLENÁRIA 

 

CANDIDATOS/AS A DELEGADOS/AS PARA A XII CONFERÊNCIA 

ESTADUAL/2021 

Representantes do Poder Público: 

Cláudia Lúcia da Silva; 

Cristina Mailam de Souza Malaquias 

Diuna Martins Ragasine; 

Gislene Rodrigues da Silva 

Lívia Ribeiro Leite. 

Pricila da Silva Migotto 

Samuel Felipe dos Santos 

 

Representantes da Sociedade Civil: 

 

Ana Regina de Oliveira Gama 

Andréia Cristiane Lacerda Rodrigues dos Santos 

Damaris Ingrid dos Santos 

Érica Fernanda de Paula Borges 

Juliana Souza Restani 

Leila de Almeida Ramos 

Magali Marcondes dos Santos 

Maísa Batista Ribeiro 

Rodolfo Santos Pereira 

Samyra Bayer 



Sandra Almeida Cardoso 

Wagner Ferreira Ribeiro 

 

VOTAÇÃO 

 

Poder Público 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 TOTAL 

Cláudia  06 Cláudia 06 Cláudia  06 Cláudia  06 Cláudia       10 34 

Cristina  04 Cristina 04 -- Cristina  01 -- 09 

Diuna     05 Diuna    06 Diuna     07 Diuna     04 Diuna          02 24 

Gislene  07 -- Gislene  03 Gislene  03 Gislene       10 23 

-- Lívia       05 Lívia       04 -- Lívia             02 11 

-- -- Vivian    01 -- -- 01 

 

Sociedade Civil 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 TOTAL 

Ana Regina 04 Ana Regina 04 Ana Regina 01 Ana Regina 04 Ana Regina 01 14 

Andreia      03 -- Andreia      04 -- Andreia      01 08 

Damaris     04 Damaris     04 Damaris     04 -- Damaris      06 18 

-- Érica           05 Érica           03 Érica           04 -- 12 

-- Juliana        01 -- -- Juliana        01 02 

Magali       01 Magali         04 Magali       03 Magali       04 Magali         01 13 

Maísa         01 Maísa          01 Maísa        04 Maísa        02 -- 08 

Rodolfo     01 Rodolfo       02 Rodolfo      05 -- -- 08 

Samyra      01 -- -- -- Samyra    01 02 

Sandra       02 -- -- -- Sandra      07 09 

-- -- -- -- Wagner     01 01 

 

  



VOTOS TOTALIZADOS 

Poder Público – Votos 

Cláudia Titular 34 

Diuna Titular 24 

Gislene Suplente 23 

Lívia Suplente 11 

 

 

Sociedade Civil – Votos  

Damaris Titular 18 

 Ana Regina Titular 14 

Magali Suplente 13 

Érica Suplente 12 
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