
                                                          

8ª CONFERÊNCIA  

MUNICIPAL  

ASSISTÊNCIA  

SOCIAL  

MOÇÕES DA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – 2021 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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! 

 

 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.  
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 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 

Repudiamos a não implementação da equipe de Vigilância Socioassistencial no 

município. 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio 

Repudiamos a não implementação das propostas apresentadas nas conferências 

anteriores. 

 TIPO DE MOÇÃO: Congratulação 

Aplaudimos o atendimento humanitário, nas noites frias, implementado no município 

de Taubaté, pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - SEDIS. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação 

Para implantação de Residência Inclusiva no município que atenda à população com 

as mais diversas deficiências. 

 

 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. 

 

 TIPO DE MOÇÃO: Recomendação 

Para a implementação da Coordenadoria de Assuntos Relacionados à Pessoa com 

Deficiência no município. 
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 TIPO DE MOÇÃO: Repúdio. 

Exclusão dos trabalhadores do SUAS na priorização da vacinação contra a COVID-

19 sendo ele considerado um serviço essencial. 

 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. 

 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 

Elaboração e implementação da Lei de Regulamentação do Sistema Único de 

Assistência Social em âmbito Municipal. 

 

 TIPO DE MOÇÃO: RECOMENDAÇÃO 

Criação e regulamentação da Lei de Benefícios Eventuais para o município, urgente.  

 

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.  

 

 


