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DIA: 02 de Agosto de 2017, Quarta-feira. 
Horário: 07h às 17h.

LOCAL: Clube Náutico de Ibiassucê.

Tema: ‘‘Garantia dos direitos no fortalecimento do SUAS

Eixos Temáticos:

� EIXO 1 - A proteção social não-contributiva
e o princípio da equidade como paradigma
para a gestão dos direitos socioassistenciais.

� EIXO 2: Gestão democrática e controle
social: o lugar da sociedade civil no SUAS.

� EIXO 3: Acesso às seguranças socioassis-
tenciais e a articulação entre serviços, bene-
fícios e transferência de renda como garan-
tias de direitos socioassistenciais.

� EIXO 4: A legislação como instrumento pa-
ra uma gestão de compromissos e corres-
ponsabilidades dos entes federativos para
a garantia dos direitos socioassistenciais.



Apresentação Programação

O momento de realização das Conferências

é uma grande oportunidade para se avaliar

em que medida a gestão compartilhada tem

sido cumprida e assumida como responsa-

bilidade política e pública por todos os

a t o r e s  e n v o l v i d o s . 

Neste sentido, a V Conferência Municipal

de Assistência Social de Ibiassucê tem por

objetivo: Contribuir para a qualificação do

Sistema Único de Assistência Social – SUAS

promovendo um espaço amplo de debate, com

o compromisso na defesa do dos direitos e a

efetivação do SUAS. Ainda em conformidade

com o artigo 18, inciso VI, da LOAS – Lei

Orgânica da Assistência Social, as conferên-

cias têm o papel de avaliar a situação da

Assistência Social, definir diretrizes para po-

lítica, verificar os avanços ocorridos num es-

paço de tempo determinado. Sobretudo, con-

siderado a conquista da elaboração e aprova-

ção do II Plano Decenal da Assistência Social

(2016 -2026) e a conjuntura atual, o Conselho

Nacional de Assistência Social (CNAS) elegeu

como tema para Conferência de Assistência

Social 2017: “Garantia de Direitos no Fortale-

cimento do SUAS”.

DATA: 02/08/2017

HORÁRIO: 7h ás 17h

LOCAL: Clube Náutico de Ibiassucê

7:00h - Credenciamento

8:00h - Abertura Oficial

- Hino Nacional;

8:30h – Leitura e aprovação do Regimento
Interno

9:00h – Fala da Secretária de Assistencia
Social – Maria Placivana Rocha Bispo

9:20h – Palestra com Vivian Meira
(assistente social do INSS)

10:00h – Lanche

10:20h – Painéis sobre o tema e os 4 Eixos

11:00h - Grupos de Trabalho por Eixo

12:30h – Almoço e Momento Cultural

14:00h - Plenária Final

- Leitura das Proposições e Deliberações
por grupo

- Aprovação das prioridades para o
Município, Estado e União;

- Avaliação da Conferência

- Escolha dos Delegados para a
Conferência Estadual

17:00h - Encerramento
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