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REGIMENTO INTERNO DA 

8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NOVA BASSANO - RS 

 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO E TEMÁRIO 

 

Art.1º. A 8ª Conferência Municipal da Assistência Social será 

presidida pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS e será realizada na data de 19 de agosto de 2021, quinta-feira, no 

turno da tarde, das 14h às 16 horas, de forma virtual/on-line, via 

plataforma digital, com transmissão, ao vivo, pela fanpage do facebook do 

Município.  

Parágrafo único. Na ausência da Presidente, a Vice-Presidente do 

CMAS assumirá a Presidência. 

Art.2º. A 8ª Conferência Municipal da Assistência Social foi 

convocada por meio do Decreto Municipal nº 41, de 30 de junho de 2021, 

assinado, conjuntamente, pelo Prefeito e pela Presidente do CMAS. 

Art.3º. A 8ª Conferência Municipal da 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. 

Art.4º. A 8ª Conferência Municipal tem por objetivo analisar, 

propor e deliberar com base na avaliação local, reconhecendo a 

corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger Delegados para 

Conferência Estadual de Assistência Social. 

Art.5º. A 8ª Conferência Municipal tem como tema: "Assistência 

Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir Proteção Social”, e está organizada 

em 5 Eixos Temáticos: 

EIXO1: A Proteção Social não-contributiva e o princípio da equidade como 

paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento 

das desigualdades; 

EIXO2:Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de 

compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 

garantia dos direitos socioassistenciais; 
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EIXO 3:Controle Social: Um lugar da Sociedade Civil no SUAS e a 

importância da participação dos usuários; 

EIXO 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistencias e a articulação 

entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias 

socioassistenciais e de Proteção Social; 

EIXO 5:Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e 

Emergências. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E DA PROGRAMAÇÃO 

 

Art.6º.  A 8ª Conferência Municipal deverá ser realizada a partir 

das seguintes etapas: 

• 1ª Etapa: Pré-conferência: realizada entre os dias 13 de julho a 2 

de agosto, com a divulgação de seis vídeos explicativos sobre a Conferência 

e seus 5 eixos, via plataformas virtuais (facebook do Município, WhatsApp 

de grupos do CMAS, da rede socioassistencial, de usuários), com o objetivo 

de discutir os cinco eixos; 

• 2ª Etapa:  

a) Convite público: por meio de link de acesso à transmissão pela 

fanpage no site, facebook e instagram do Município, disponível do dia 17 a 

19 de agosto, com fechamento às 12 horas desse dia; 

b) Credenciamento/Inscrição dos participantes para a Conferência: 

feito exclusivamente on-line, no período de 17 a 19 de agosto, sendo o 

fechamento às 12 horas do dia da Conferência, por meio de link de acesso 

pelo site da Prefeitura e demais redes sociais oficiais do Município, com o 

preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado, no qual deverá 

haver a identificação com nome completo, o segmento que representa e o 

número do telefone com WhatsApp, se possível. A participação não 

depende de inscrição prévia, porém a não inscrição exclui a possibilidade 

de emissão de certificado e direito de voz; 

c) disponibilidade da proposta do Regimento Interno da Conferência; 

colocado de forma on-line, para consulta, leitura e download dos 

interessados. Em caso de questionamentos com relação ao Regimento, o 

participante deverá um enviar e-mail para o CMAS, por meio do endereço: 

cmas@novabassano.rs.gov.br, com até 24h de antecedência da realização 

da Conferência, e registrar as questões pertinentes. Com a disponibilidade  
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do Regimento Interno de forma pública e não havendo nenhuma 

manifestação contrária até o prazo acima estipulado, irá se pressupor 

automaticamente sua aprovação, possibilitando a não leitura no momento da 

Conferência;  

d) comunicação de acessibilidade: para facilitar e promover o acesso 

dos interessados será disponibilizado nas redes sociais um “passo a passo” 

de como proceder para participar da Conferência.  

• 3ª Etapa: Conferência: 

a) executada na data de 19 de agosto de 2021, das 14h às 16 horas; 

b) abertura oficial pela Presidente do CMAS;  

c) comunicação da aprovação tácita do Regimento Interno; 

d) transmissão da Palestra Magna sobre o tema da 8ª Conferência 

Municipal e seus eixos temáticos, a ser realizada pela Psicóloga Greice 

Graff, realizada exclusivamente por meio da plataforma digital do 

facebook, ao vivo, em tempo real e também de forma posterior, em 

consonância as orientações do Conselho Nacional de Assistencial - CNAS, e 

em virtude da Pandemia da COVID - 19. A apresentação será realizada por 

até 1(uma) hora, seguida do tempo de 15 minutos para manifestações e 

perguntas dos participantes;  

e) ficará aberto o espaço para dúvidas, manifestações, apontamentos 

e votações, pelo chat do facebook e por um grupo no WhatsApp, criado 

com todos os inscritos e credenciados para a Conferência, aberto para 

interação no dia da Conferência, simultaneamente à transmissão; 

f)  viabilização de espaço de construção e apresentação de propostas 

dos 5 eixos, reunidos todos no mesmo momento, sem a organização de 

grupos.  

g) apresentação das proposições/propostas pertinentes aos cinco 

eixos, com enquete para votação e deliberação;  

h) realização do processo de votação para a escolha dos delegados 

que  representarão o Município na Conferência Estadual;  

i) solicitação de avaliação da Conferência pelos participantes, por 

meio de manifestações nos canais de comunicação; 

j) encerramento, leitura de moções, se tiverem, e homologação dos 

delegados. 

Parágrafo único. A Conferência contará com apoio técnico-

operacional, de um coorganizador digital/relator que, juntamente com a 

Comissão Organizadora, terá por objetivo contribuir na síntese dos  



                                                       Conselho Municipal de Assistência Social
 CMAS - Nova Bassano/RS 

 

relatórios, no controle remoto das etapas, considerando as propostas, as 

considerações e as votações enviadas pelos canais de transmissão e pelo 

número do WhatsApp, e pela sistematização dos resultados e dados da 

Conferência. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 7º. Poderão se inscrever como participantes da 8ª Conferência 

Municipal todos os atores envolvidos na Política de Assistência Social, 

subdivididos nas seguintes categorias: 

I- Delegados, devidamente credenciados, com direito à voz e ao voto 

na Conferência: 

a) representantes governamentais; 

b) representantes da sociedade civil, considerando os seguintes 

segmentos: 

1.Usuários e organizações de usuários; 

2.Entidades representantes dos trabalhadores do SUAS; 

3. Entidades ou organizações de Assistência Social; 

II- Convidados: participantes parceiros da Política de Assistência 

Social com direito à voz; 

III- Observadores: participantes, previamente inscritos, com direito 

à voz; 

IV- pessoal de apoio técnico-operacional. 

Parágrafo único. Dentre os Convidados deverá ser priorizado a 

participação de: 

I- gestor da Política de Assistência Social e demais políticas 

setoriais; 

II- trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

III- representantes de Organizações de Trabalhadores do SUAS e 

de outras Políticas que fazem interface com a Assistência Social; 

IV- representantes de Entidades e organizações de Assistência 

Social; 

V- usuários da Política de Assistência Social; 

VI- representantes de organizações de usuários da Política de 

Assistência Social;  
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VII- representantes de Conselhos de Políticas Setoriais e Defesa de 

Direitos; 

VIII- representantes do meio acadêmico; 

IX- representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário; 

X- representantes do Ministério Público; 

XI- representantes do Conselho Estadual e Nacional de Assistência 

Social. 

Art.8º. São Participantes Delegados Natos os Conselheiros 

titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

CAPÍTULO V 

DO CREDENCIAMENTO 

 

Art.9º. O credenciamento dos participantes da 8ª Conferência 

Municipal será efetuado conforme as etapas do artigo 6° do Presente 

Regimento. 

Art.10. As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão 

tratadas pela Comissão Organizadora. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PAINEL E PALESTRA 

 

Art.11. A palestra magna terá por finalidade promover o 

aprofundamento de questões pertinentes aos cinco (5) eixos. 

Art.12. As intervenções dos participantes poderão ser feitas 

conforme descrito no artigo 6º. 

 

CAPITULO VII 

DAS PROPOSTAS POR EIXO 

 

Art.13. As propostas serão previamente sistematizadas através da 

enquete e com a respectiva indicação se são para o próprio município, para 

o Estado ou para a União.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA PLENÁRIA FINAL 
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Art.14. A Plenária Final é o momento de votação das propostas e da 

deliberação. 

Art.15. As propostas de deliberação serão apreciadas e votadas 

pelos participantes, visando à definição das deliberações finais que serão 

encaminhadas para a sistematização pelo ente estadual. 

Art. 16. A Plenária Final deve resultar em um conjunto de, no 

máximo, 10 (dez) deliberações para o próprio município; 5 (cinco) 

deliberações para o Estado e 5 (cinco) deliberações para União. 

Art.17.O Produto da Conferência Municipal será encaminhado para o 

Conselho Estadual em instrumento próprio. 

 

CAPÍTULO IX 

DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 

 

Art.18. A eleição do delegados designará dois representantes e dois 

suplentes para participarem da 14ª Conferência Estadual de Assistência 

Social.  

Art.19. Os suplentes dos delegados municipais deverão ser do 

mesmo segmento do titular, e somente assumirão a titularidade nos casos 

de impedimento ou ausência daqueles.  

Art.20. Considerando a paridade entre governo e sociedade civil, 

serão  escolhidos 1 representante governamental e 1 da sociedade civil. 

Art.21. Poderão ser candidatos a delegados para a 14ª Conferência 

Estadual os participantes representantes governamentais e 

representantes da sociedade civil, devidamente credenciados. 

 

CAPÍTULO X 

DAS MOÇÕES 

 

Art.22.  As moções deverão ser apresentadas até às 13 horas do dia  

da Conferência e serão lidas na Plenária Final. 

Parágrafo Único. As Moções poderão ser de repúdio, indignação, 

apoio, congratulação ou recomendação. 

Art.23. As moções serão apreciadas pela Plenária Final, sendo 

aprovadas as que obtiverem a maioria dos votos dos participantes 

votantes. 
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Parágrafo Único. As moções aprovadas deverão integrar o Relatório 

Final da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.24. Aos participantes é assegurado o direito de levantar 

questões de ordem, sempre que julgarem não estar sendo cumprido este 

Regimento. 

Parágrafo Único. Em regime de votação, são vedados os 

levantamentos de questões de ordem. 

Art.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

Art.26. Será divulgado pela Comissão Organizadora, durante o 

evento, o número de participantes. 

Art.27. O presente Regimento ficará disponível a todos que queiram 

acessar o documento, de forma física e digital e será parte dos anais da 

Conferência. 

Art.28. O presente Regimento entrará em vigor após o pedido de 

aprovação no início da sessão, tendo em vista já estar disponível on-line 

para análise e consulta, ficando referendado dessa forma. 

 

 

 

 

 

 

 


