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 PROPOSTAS DA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – 2021  

 

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. 

 

2. 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.  

 

3. Criação da Lei Municipal do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e do 

Decreto Municipal de regulamentação da Lei 13019-2014 do Marco Regulatório.  

 

4. 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.  

 

5. 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 
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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.  

 

6. 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.  

 

7. Implantação do CRAS itinerante, equipe volante para atendimento das famílias na 

zona rural do município, proporcionando acesso à Política de Assistência Social.  

 

8. 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.  

 

9. Garantia da implantação e gestão do Programa Família Acolhedora no município.  

 

10. 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.  

 

 


