
                                                                                                        
XII  CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO, PARTICIPAÇÃO E FINANCIAMENTO 

 

                                                        CONVOCAÇÃO 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 

13.055 de 22/12/2017 convoca a XII Conferência  Municipal de Assistência Social, com o 

tema:  POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO, PARTICIPAÇÃO E 

FINANCIAMENTO   

 
DATA – 07  de agosto de 2019 

HORÁRIO – das 08:00 às 17:00h. 

LOCAL –  Salão Paroquial da Igreja Imaculada Conceição, Av. General Carlos Cavalcanti, 361 

– Uvaranas. 

                   

       Poderão se inscrever como delegados da XII Conferência Municipal de Assistência Social 

pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento, implementação e consolidação da 

Política de Assistência Social, de acordo com o art. 9º do Regulamento da Conferência, 

conforme segue: 

I- 180 Delegados(as), desde que devidamente credenciados(as), com direito a voz e voto, 
sendo: 
 
a) 60 delegados governamentais, considerando: 
      a.1) 18 delegados natos sendo os conselheiros municipais de assistência social                               
representantes do poder público municipal (titulares e suplentes); 
      a.2)  42  delegados governamentais representantes do poder público municipal. 
 
b) 120 delegados não governamentais, considerando os seguintes segmentos: 
       b.1) 18 delegados natos sendo os conselheiros municipais de assistência social  
representantes da sociedade civil (titulares e suplentes); 
       b.2)  21 delegados representantes dos  trabalhadores em conformidade com a Resolução 

CNAS/Nº 06, de 21/05/2015 que regulamenta o entendimento acerca dos trabalhadores do 

SUAS; 

       b.3)  21 delegados representantes das entidades ou organizações de assistência social. 
       b.4) 60 delegados representantes dos usuários da política de assistência social em 
conformidade com a Resolução/CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2015, que caracteriza os 
usuários, seus direitos e sua participação na Política Pública de Assistência Social e no Sistema 
Único de  Assistência Social;  
 
II- 20 Observadores(as), desde que devidamente credenciados, com direito a voz, devendo 
realizar sua inscrição por ordem de chegada e até o limite de 20 vagas, no dia 07 de agosto 
das 08:00 às 09:00 horas, sendo:  
a)   pessoas interessadas nas questões relacionadas à Política de Assistência Social; 
b) representantes das Universidades, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, 
Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. 
 
 

Sandra Wichert Cisco 

Vice-Presidente do CMAS 


