Sasc convoca a comunidade para participar de pré-conferências
Qua, 24 de Abril de 2013 08:47 -

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) e o Conselho Municipal de Assistência
Social (Comas) convidam a comunidade a participar das pré-conferências municipais, que vão
nortear os trabalhos da IX Conferência Municipal de Assistência Social, agendada para o mês
de junho.
As pré-conferências devem reunir usuários da rede, trabalhadores do setor, acadêmicos,
representantes de entidades, representantes do governo e comunidade em geral em vários
bairros, de 7 de maio a 4 de junho.
A primeira pré-conferência está marcada para o dia 7 de maio, a partir das 14 horas, no Centro
de Referência da Assistência Social – CRAS Iguatemi. A Conferência Municipal de
Assistência Social, realizada a cada dois anos, é um espaço de participação da comunidade
para avaliar a rede de serviços de assistência social e referendar os novos conselheiros para a
gestão de 2013-2015.
Segundo o secretário de Assistência Social, Flávio Vicente, a conferência é um evento de
caráter deliberativo para debate e avaliação da Política de Assistência Social em Maringá, onde
são retiradas novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais
de seus usuários. Os debates são coletivos com participação social assegurando momentos
para discussão e avaliação das ações governamentais e também para a eleição de prioridades
políticas que representam os usuários, trabalhadores e as entidades de assistência social.
A conferência deste ano, que será realizada nos dias 27 e 28 de junho, no auditório Dona
Etelvina, Bloco 07 do CESUMAR – Centro Universitário de Maringá, objetiva analisar, propor e
deliberar as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social.
Serão debatidos os seguintes eixos: o cofinanciamento obrigatório da assistência social; gestão
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: vigilância socioassistencial, processos de
planejamento, monitoramento e avaliação; gestão do trabalho; gestão dos serviços, programas
e projetos; gestão dos benefícios no suas; regionalização. (inf Ass Com PMM){jcomments off}
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