
Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Araçuaí Regionalização Financiar prioritariamente os municípios de pequeno porte I e II para implantação de equipes de

proteção especial, de acordo com o diagnóstico.

15

Araçuaí Regionalização Implantar CREAS regionais, envolvendo parceria entre governo federal, estadual e municipal, para

atendimento do público em situação de risco social e fragilização de vínculos familiares.

14

Araçuaí Regionalização Reordenar as unidades de acolhimento existentes, com linhas de cofinanciamento Federal e

Estadual.

13

Araçuaí Regionalização Estimular em âmbito regional a articulação intersetorial em especial nos casos de álcool e drogas. 8

Belo Horizonte Regionalização Ampliar os serviços de PSE (MC e AC) no Estado, por meio da implantação de CREAS

regionalizados, com a garantia de cobertura aos municípios de pequeno porte, com demandas

identificadas, de acordo com a tipificação dos serviços socioassistenciais .

52

Belo Horizonte Regionalização Implantar repúblicas regionalizadas para jovens acima de 18 anos, sem vínculos familiares e em

situação de vulnerabilidade e risco social oriundos do serviço de acolhimento institucional e

egressos de medidas socioeducativas, com acompanhamento socioassitencial e suporte

profissionalizante para permitir a inserção destes jovens no mercado de trabalho.

43

Belo Horizonte Regionalização Implantar o serviço regionalizado para acolhimento da população de rua (albergue, casa de

passagem etc.), com equipe multiprofissional para realizar o acolhimento 24 horas, com atenção

especial para mulheres, gestantes, LGBT’s, pessoas idosas e casais.

36

Belo Horizonte Regionalização Fomentar o acolhimento familiar no estado de MG, contemplando: 

a) informação, compreensão e sensibilização da sociedade para adesão a esta modalidade de

acolhimento, através de ampla divulgação, utilizando-se de diversos instrumentos de mídia;

b) Concessão de subsídio financeiro às famílias;

c) Acompanhamento às famílias acolhedoras, famílias de origem e crianças e adolescentes por

equipe técnica, atentando para a importância da atuação quanto ao melhor local (município) para o

acolhimento das crianças e adolescentes em famílias acolhedoras.

36

Curvelo Regionalização Implantar e cofinanciar Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e

adolescentes de abrangência municipal e regional para atender as demandas existentes nos

municípios de Porte I e II

20

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Curvelo Regionalização Definir competências com poder judiciário para esclarecer e delimitar as funções de suas equipes

técnicas e das equipes da politica de assistência social estabelecendo o dialogo permanente entre

os poderes.

20

Curvelo Regionalização Implantar e cofinanciar CREAS regionais para atender as demandas existentes nos municípios de

porte I e manter equipe mínima de referencia, para tratar dos casos de media e alta complexidade,

em municípios que não possuem CREAS, com repasse de recursos estaduais e federais.

19

Curvelo Regionalização Criar consórcios regionais entre municípios vizinhos, de pequeno porte, direcionando os recursos

para fortalecer os atendimentos de media e alta complexidade com a primazia de estado na sua

prestação.

15

Divinópolis Regionalização Regulamentar e criar equipes de proteção social especial nos municípios de pequeno porte que

não possuem CREAS (municipal ou regional), com financiamento estadual e oferta de capacitação

continuada.

30

Divinópolis Regionalização Implantar serviços regionalizados de média complexidade (CREAS regional), de forma gradativa,

em 100% das regiões do estado de Minas Gerais para atender a demanda dos municípios de

pequeno porte I que não possuem serviço de PSE, conforme a incidência de situações de

vulnerabilidade e risco social nas regiões.

15

Divinópolis Regionalização Garantir e ampliar o cofinanciamento regular (mensal) e automático pelas três esferas de governo

para a regionalização da proteção especial.

15

Divinópolis Regionalização Desenvolver mecanismos de gestão compartilhada dos serviços regionalizados que envolvam a

realização de encontros semestrais de avaliação entre gestores municipais, equipe técnica, Sedese

e sistema de garantia de direitos, e que fortaleçam a intersetorialidade com outras políticas

públicas, a comunicação entre os municípios envolvidos e o trabalho em rede (inclusive entre a

PSB e PSE).

13

Governador 

Valadares

Regionalização Investimento dos 3 Entes Federados nos serviços regionalizados e municipais de acolhimento para

crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.

22

Governador 

Valadares

Regionalização Implantar CREAS Regionais. E cofinanciar os serviços já existentes em municípios com menos de

20 mil habitantes

19

Governador 

Valadares

Regionalização Garantir acessibilidade às pessoas com surdez, surda-cegueira e cegueira nos âmbitos da

assistência social com capacitação dos profissionais qualificados para atendimento em libras e

braile.

18



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Governador 

Valadares

Regionalização Apoiar mudança da legislação atual para que todos os municípios, independente do porte, que se

interessarem, passem a ter CREAS com apoio logístico e financeiro do Estado e da União.

15

Juiz de Fora Regionalização Criar CREAS regionais, mantidos pelo Estado, para atender os municípios de Pequeno Porte I que

não tem como implantar e custear o serviço em âmbito local, agrupando os municípios por

comarca para efetivo atendimento dos casos de violação de direitos e de que sua metodologia seja

capaz de organizar uma oferta que efetivamente atenda à demanda dos usuários e estejam bem

definidas as responsabilidades dos municípios, do Estado e da União.

1

Juiz de Fora Regionalização Adotar a estratégia de implantação de equipe de trabalho na proteção social especial, para os

municípios de pequeno porte, incluindo equipe volante, considerando que a demanda regionalizada

inviabiliza a oferta e execução do serviço de forma qualificada.

2

Juiz de Fora Regionalização Garantir que os serviços regionalizados a serem implantados pelo Governo do Estado sejam feitos

com funcionários concursados.

2

Juiz de Fora Regionalização Garantir o cofinanciamento estadual e federal, de forma regular, para efetivação dos serviços

regionalizados.

3

Montes Claros Regionalização Implantar CREAS regionais para atender a demanda de oferta regionalizada dos Serviços de

Proteção Social Especial para os municípios de pequeno porte I, visando a qualificação da

intervenção e da proteção social frente às situações em que se verifica incidência de violação de

direitos de indivíduos e famílias.  

25

Montes Claros Regionalização Aumentar o cofinanciamento federal e estadual para atendimento da Proteção Especial de Média e

Alta Complexidade para os municípios.

19

Montes Claros Regionalização Garantir cofinanciamento estadual para implantação de equipe ou profissional de referencia da

PSE, para os municípios de porte I que não possuem CREAS, bem como capacitação e apoio

técnico.

18

Montes Claros Regionalização Operacionalizar a Regionalização da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, com

a implantação de CREAS e serviços de acolhimento regionalizados com equipe técnica para

acompanhamento dos casos até 6 meses após o desligamento.

17

Muriaé Regionalização Aumentar a destinação de recursos estaduais para implantação de CREAS em municípios de

pequeno porte I e, outros equipamentos de média e alta complexidade para que até 2026 não haja

necessidade de CREAS Regionais

12



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Muriaé Regionalização Investir recursos financeiros para criação e manutenção das equipes de referencia da PSE nos

municípios de pequeno porte, mesmo se os equipamentos e serviços da PSE forem

regionalizados.

12

Muriaé Regionalização Repensar a proposta de Regionalização considerando o atendimento a todas as demandas de

violação de direitos, garantindo um serviço de qualidade e a matricialidade familiar preconizada

pelo SUAS. Respeitando alguns parâmetros para que sejam atendidas as demandas e a qualidade

do serviço como, traslado máximo de uma hora das equipes técnicas CREAS Regionais aos

municípios referenciados

8

Muriaé Regionalização Implementar um Plano de Ampliação e Reordenamento dos Serviços de Abrigamento para sujeitos

em situação de violação de direitos, vulnerabilidade social e risco, visando a sua reinserção social,

resgatando o direito ao convívio familiar e comunitário.

8

Paracatu Regionalização Implantar CREAS regionais, em todo o Estado, atendendo especialidades diversas, com equipe

suficiente para atender os municípios de Pequeno Porte I no território, definindo de forma clara

como vai ocorrer o processo de regionalização, o seu financiamento, as cidades que o sediarão e,

as formas de acesso da população ao serviço.

12

Paracatu Regionalização Implantar instituições de acolhimento Regional para atender a crianças e adolescentes e as

mulheres vitimas de violência domestica, encaminhadas por Municípios de porte I e Porte II

12

Paracatu Regionalização Realização de diagnóstico local e regional com apoio técnico e financeiro do Estado. 13

Paracatu Regionalização Criar, com o apoio dos municípios, instituições regionais de longa permanência - ILPI's que ofertem

serviço de acolhimento institucional, para idosos e pessoas com deficiência.

10

Poços de Caldas Regionalização Criar CREAS regionais para atendimento da demanda de proteção social especial dos municípios

de pequeno porte I, que ainda não possuem CREAS, com cofinanciamento federal e estadual, e

coordenação estadual.

28

Poços de Caldas Regionalização Implantar equipes de referência de proteção social especial nos municípios de pequeno porte, com

garantia de apoio financeiro e técnico do estado aos municípios.

20

Poços de Caldas Regionalização Ampliar a rede e fortalecer os serviços de proteção especial de alta complexidade. 12

Poços de Caldas Regionalização Garantir Cofinanciamento Estadual para Alta Complexidade. 18



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

São João Del Rei Regionalização Criar CREAS regionais, mantidos pelo Estado, para atender os municípios de Pequeno Porte I que

não tem como implantar e custear o serviço em âmbito local, agrupando os municípios por

comarca para efetivo atendimento nos casos de violação de direitos, além dos índices de

vulnerabilidade social e econômica e de violência contra crianças, adolescentes, idosos, mulheres

e pessoas com deficiência.

41

São João Del Rei Regionalização Implantar serviços regionalizados de alta complexidade para municípios de pequeno porte I e II

para atendimento de demandas de mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com

deficiência vitimas de violência ou com outros direitos violados, considerando os casos em que o

município não tem condições de arcar com os custos ou não tem demanda que justifique a

implantação local.

37

São João Del Rei Regionalização Liberar recurso financeiro para os municípios de pequeno porte I para implantação da Proteção

Social Especial.

26

São João Del Rei Regionalização Rever os critérios de concessão do piso mineiro considerando os custos para os municípios para a

manutenção da PSE e PSB.

24

Teófilo Otoni Regionalização Cofinanciar o pagamento de uma equipe de referência técnica de Proteção Especial para

municípios que não foram contemplados com a regionalização mas que tem indicadores de

violações de direito.

22

Teófilo Otoni Regionalização Promover a ampliação da oferta da proteção especial, de média e alta complexidade, a municípios

de pequeno porte por meio da regionalização, consolidação de uma equipe técnica de referência e,

de forma que atenda as reais necessidades dos usuários.

20

Teófilo Otoni Regionalização Contribuir para que os municípios de pequeno porte, onde existe grande demanda de serviço,

contem com CREAS no município

14

Teófilo Otoni Regionalização Regionalizar os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para crianças e

adolescentes ameaçados de morte.

12

Timóteo Regionalização Implantar CREAS regionais para atendimento dos municípios de pequeno porte, para garantir o

atendimento às pessoas vítimas de violação de direitos e violências e suas famílias, garantindo a

presença de pelo menos 1 CREAS em cada microrregião do estado (cuja demanda justifique a

implantação).

30

Timóteo Regionalização Implantar e garantir serviços regionalizados de proteção social especial de média e alta

complexidade, de acordo com as situações de violação de direitos identificadas, garantindo

capacitação às equipes locais,com cofinanciamento dos entes Estadual e Federal.

28



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Timóteo Regionalização Implantar ciclos de capacitações continuadas com o Sistema de Garantia de Direitos sobre a

excepcionalidade do acolhimento.

26

Timóteo Regionalização Implantar os serviços de acolhimento regionalizado para mulheres em situação de violência. 13

Uberlândia Regionalização Fortalecer a rede socioassistencial (assistência social, educação, saúde, poder judiciário,

segurança pública e demais políticas setoriais) e parcerias com instituições de ensino superior para

realização de estudos e pesquisas.

14

Uberlândia Regionalização Criar unidades de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de violação de direitos

com vínculos rompidos. 

6

Uberlândia Regionalização Apoiar os municípios de pequeno porte na implantação de CREAS municipal, nos casos em que a

demanda justificar a implantação de um serviço local ou que o município seja sede de comarca.

3

Uberlândia Regionalização Ampliar o cofinanciamento para o alcance de 100% da cobertura dos serviços de média e alta

complexidade do SUAS, com primazia de investimentos dos entes Federal e Estadual.

2

Varginha Regionalização Que o Estado implante o Sistema de Notificação de Violação de Direitos envolvendo todos os

atores na coleta de dados.

25

Varginha Regionalização Implantar uma rede entre as instituições do terceiro setor para comunicação e central de vagas

para atender a demanda de usuários em situação de vulnerabilidade nos municípios da micro

região.

25

Varginha Regionalização Implantar CREAS Regional para os municípios de pequeno porte com financiamento estadual e

federal.

19

Varginha Regionalização Cofinanciar com aporte da União, Municípios com população abaixo de 20.000 habitantes,

inicialmente não contemplados com a regionalização, a Proteção Social Especial com valores

condizentes à contratação de equipe mínima estipulada pela NOB-RH à oferta dos serviços do

CREAS local. 

17

Araçuaí Trabalhador Criar ato regulatório que legitime e obrigue Estados, Municípios e Federação a implantar PCCS dos

trabalhadores do SUAS, bem como mesas de negociação e penalidades no caso da não criação

destes, realizando o  bloqueio e redução dos recursos recebidos por estes entes.

34

Araçuaí Trabalhador Realizar concurso público para efetivar os profissionais do SUAS, bem como, para ampliar e dar

suporte técnico às regionais da sedese.

21



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Araçuaí Trabalhador Garantir e estabelecer o Piso salarial Nacional dos trabalhadores do SUAS. 21

Araçuaí Trabalhador Criar programa de melhoria de acesso e de qualificação na proteção social básica e especial, que

estimulem por incentivos financeiros os trabalhadores do SUAS de todos os níveis, levando em

consideração a avaliação dos serviços prestados e dos dados emitidos pelo Censo SUAS.

18

Belo Horizonte Trabalhador Planejar e realizar capacitação continuada e integral para todos os trabalhadores do SUAS, de

acordo com a necessidade e a demanda apresentada, além de Aprimorar e adequar o programa

CAPACITA SUAS fomentando a participação dos trabalhadores nas demais capacitações, através

de recomendação dos CMAS

46 votos

Belo Horizonte Trabalhador Instalar mesa de negociação para estabelecer parametros gerais para elaborar e aprovar o plano

de cargos, carreira e salários dos profissionais do SUAS, que contemple instrumentos que avaliem

e monitorem os profissionais e seus ambientes de trabalho com relação a sobrecarga, satisfação,

desgaste, valorização e saúde do trabalhador do SUAS promovendo a valorização dos

trabalhadores com PISO SALARIAL, equiparação da remuneração e criação de incentivos e

gratificações.

43 votos

Belo Horizonte Trabalhador Incentivar e realizar concurso público para o provimento e ampliação dos cargos efetivos dos

trabalhadores do SUAS E Adequar a equipe técnica às exigências da NOB-RH e NOB SUAS 2012,

evitando PROCESSO SELETIVO, rotatividade dos profissionais e assegurando a continuidade e a

qualidade dos serviços.

42 votos

Belo Horizonte Trabalhador Inserir na tabela do imposto de renda a possibilidade dos fundos municipais de Assistencia Social

receberem parte dos recursos de dedução do imposto de renda devido, condicionando a utilização

de percentual destas receitas ao fomento de fóruns municipais e regionais de trabalhadores e

usuários do SUAS. Com a finalidade de desenvolver ações que estimulem a organização e

participação dos profissionais nas diversas instâncias do SUAS, fortalecendo os profissionais e

aprimorando o SUAS.

31 votos

Curvelo Trabalhador Ampliar a oferta de capacitação para os trabalhadores e demais segmentos do SUAS, de forma

continuada, cumprindo as metas de capacitação pactuadas na CIT e deliberadas pelo CNAS, de

formação de 74.124 trabalhadores prioritariamente com vínculo formal, totalizando 111.186 até

2026. Incluindo conteúdos adequados às especificidades regionais e a realidade dos municípios,

visando aprimoramento e a qualificação dos serviços.

31



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Curvelo Trabalhador Instituir por meio de legislação específica o plano de carreira, cargo e salários para os

trabalhadores do SUAS.

21

Curvelo Trabalhador Realizar concurso público para os trabalhadores dos SUAS, conforme NOB RH, garantindo a

valorização, a efetivação e a estabilidade dos profissionais e a oferta continuada e qualificada dos

serviços.

20

Curvelo Trabalhador Apoiar e incentivar a criação de fórum regional como espaço de organização dos trabalhadores do

SUAS e interlocução com gestores municipais, regionais, bem como o poder judiciário e

legislativo; esclarecendo ainda as prerrogativas dos trabalhadores e suas obrigações.

17

Divinópolis Trabalhador Garantir capacitação para os trabalhadores e gestores do SUAS de forma continuada, presencial,

regionalizada, com material didático, com formação abrangente que leve em conta as

características regionais, incluindo os trabalhadores das entidades, conselheiros e toda rede

socioassistencial, visando a qualidade da oferta de serviços com conteúdos que abordem questões

da rotina e metodologia de trabalho.

61

Divinópolis Trabalhador Realizar concurso público para que os trabalhadores do SUAS sejam efetivos, adotando a politica

de RH prevista na NOB RH SUAS e legislações pertinenteS, que assegure a estabilidade,

periculosidade, isonomia entre os trabalhadores, bem como a qualidade e a continuidade das

ofertas de programas, serviços e projetos.

47

Divinópolis Trabalhador Adequar os serviços e capacitar os profissionais do SUAS para melhor atender as pessoas com

deficiência, cegos, surdos, cadeiranes, dentre outros

38

Divinópolis Trabalhador Garantir número suficiente de equipes multiprofissionais, de acordo com a quantidade de famílias

atendidas, com qualificação e condições dignas para exercer o trabalho regionalizado e municipal,

e ofertar serviços de qualidade

33

Governador 

Valadares

Trabalhador Criar plano de carreira, cargos e salários nas três esferas de governo que valorize os trabalhares

do SUAS com pagamentos de salários compatíveis com as funções desenvolvidas.

32

Governador 

Valadares

Trabalhador Garantir, através de articulação com os três entes, capacitação continuada e regionalizada para

todos os trabalhadores e conselheiros do suas, com conteúdos abrangentes conforme o nível de

proteção e as especificidades regionais, bem como, temas relacionados à prática cotidiana visando

a qualificação do atendimento e a valorização dos profissionais.

30



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Governador 

Valadares

Trabalhador Realizar concurso público nas três esferas de governo para efetivação dos trabalhadores do SUAS

incluindo os profissionais de serviços regionalizados, atingindo a meta de no mínimo 60% dos

trabalhadores  com vínculo estatutário visando a extinção da modalidade pregão.

29

Governador 

Valadares

Trabalhador Estimular a criação de fóruns regionais e estadual dos trabalhadores do suas, com vistas a

fomentar a participação nas diversas instâncias do suas; a fortalecer sua organização por melhores

condições de trabalho; a possibilitar a socialização de experiências e a capacitação, buscando

articulação e participação dos usuários na participação efetiva e articulação dos conselhos e

entidades das categorias profissionais com vistas a construir estratégias, estimulando e ampliando

os seguimentos independente da gestão.

13

Juiz de Fora Trabalhador Implantar programa de educação permanente regionalizado e realizar capacitações de forma

continuada para todos os trabalhadores do SUAS, da rede pública e privada, incluindo gestores e

conselheiros, garantindo maior proximidade entre o governo do estado e os municípios, abordando,

inclusive, conteúdos sobre o funcionamento dos serviços e gestão financeira e orçamentária. 

42

Juiz de Fora Trabalhador Realizar concurso público para trabalhadores do SUAS dos equipamentos públicos estatais e

acompanhar e monitorar os municípios para que cumpram as exigências da NOB SUAS RH, com

vistas à continuidade e qualidade dos serviços ofertados.

29

Juiz de Fora Trabalhador Criar o Plano de Cargo, Carreira e Salário, a partir de diálogo democrático com os trabalhadores,

instituindo adicionais, isonomia e piso salarial, valorizando os profissionais do SUAS, mobilizando e

incentivando os municípios para elaborar e implementar o plano municipal.

29

Juiz de Fora Trabalhador Articular com os conselhos profissionais, entidades de classe e prefeituras para suprimir a

contratação de trabalhadores por meio de pregão, combatendo a precarização do trabalho

ofertado nas unidades do SUAS.

17

Montes Claros Trabalhador Instituir política de educação permanente e realizar capacitação continuada, presencial e

regionalizada, com dotação orçamentária específica e ampliação do número de vagas que

viabilizem a participação e valorização dos trabalhadores municipais do SUAS, dos níveis

fundamental, médio e superior, baseada nos princípios da profissionalização, da ética e da

qualidade do atendimento, abordando conteúdos abrangentes, inclusive, sobre a regionalização da

proteção especial.

55



Conf. Regional Tema Proposta
Número de 

votos

Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Montes Claros Trabalhador Propor projeto de lei nas três esferas de governo e instituir plano de carreira, cargo e salário para

os trabalhadores do SUAS com adicional de periculosidade e estabelecimento de isonomia e piso

salarial, conforme o porte dos municípios, para evitar as disparidades regionais

43

Montes Claros Trabalhador Fomentar e incentivar a criação obrigatória de fóruns municipais, regionais e estadual dos

trabalhadores do SUAS, de caráter permanente, com dotação orçamentária específica para sua

manutenção, com o objetivo de fortalecer a organização dos trabalhadores, a discussão dos

direitos trabalhistas e a valorização dos profissionais. 

37

Montes Claros Trabalhador Inserir, através da mesa nacional de gestão, a obrigatoriedade de normatizar o pagamento de

insalubridade e/ ou periculosidade para os trabalhadores do SUAS, nas três esferas de governo. 

34

Muriaé Trabalhador Criar e implementar Programa Estadual de Capacitação de forma continuada, presencial e

regionalizada, para todos os trabalhadores e demais segmentos do SUAS, incluindo conteúdos

referentes ao exercício profissional como a multicausalidade das situações de desproteção social,

e assegurar junto aos gestores municipais condições que garantam a participação efetiva dos

trabalhadores.

24

Muriaé Trabalhador Criar e estimular a implantação de mesas de negociação e gestão do trabalho com a finalidade de

instituir plano de carreira, cargo e salário e criar piso salarial para os trabalhadores do SUAS

observando disposto da NOB RH do SUAS.

22

Muriaé Trabalhador Viabilizar e garantir a participação efetiva dos trabalhadores e de usuários do SUAS na elaboração

das peças orçamentárias.

18

Muriaé Trabalhador Criar equipes de referencia com profissionais concursados, com número de trabalhadores 

compatíveis com o atendimento das demandas.

16

Paracatu Trabalhador Implementar plano de carreira, cargos e salários aos profissionais do SUAS, e equiparação salarial

entre as categorias profissionais de nível superior, com revisão da Resolução do CNAS nº17\2011,

por meio da pactuação de metas nos três níveis de governo, de maneira a garantir a valorização

dos profissionais do SUAS.

30

Paracatu Trabalhador Adequar as condições de trabalho em relação a estrutura física, recursos materiais e recursos

humanos, de acordo com a NOB SUAS. 

29

Paracatu Trabalhador Realizar concurso público para efetivação dos trabalhadores do SUAS e adequação das equipes,

conforme NOB RH SUAS, com vistas a evitar a rotatividade dos profissionais e garantir a

continuidade dos serviços.

28
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Paracatu Trabalhador Elaborar e implementar política de capacitação regionalizada e continuada para todos os

trabalhadores  e demais segmentos do SUAS.

26

Poços de Caldas Trabalhador Criar e realizar política de capacitação continuada, presencial, regionalizada, para conselheiros,

gestores e trabalhadores do SUAS, com dotação orçamentária exclusiva para sua execução,

incluindo conteúdos práticos como recepção e orientação ao usuário e execução dos recursos

disponíveis, dentre outros. Garantir carga horária destinada para estudos

36

Poços de Caldas Trabalhador Incentivar e orientar os municípios para realizar concurso público, com vistas à contratação das

equipes de referência de acordo com NOB RH SUAS, ampliando assim o número de

trabalhadores e garantindo o atendimento qualificado conforme à demanda existente.

30

Poços de Caldas Trabalhador Oferecer melhores condições de trabalho e infraestrutura, promovendo a profissionalização e o fim

da precarização do trabalho, dos serviços e dos equipamentos, conforme diretrizes do SUAS.

Visando o cofinanciamento e a ampliação da contratação de profissionais e melhorando a

remuneração dos trabalhadores do SUAS 

29

Poços de Caldas Trabalhador Criar o Piso Salarial para os trabalhadores do SUAS. 18

São João Del Rei Trabalhador Realizar concurso público para efetivação dos trabalhadores do SUAS com vistas a garantir a

qualidade e a continuidade dos serviços ofertados e criar mecanismos que incentivem os

municípios a realizá-lo.

33

São João Del Rei Trabalhador Incentivar e estimular a criação e implementação de mesa de negociação permanente com a

finalidade de discutir e deliberar sobre a efetivação do plano de cargo, carreira e salário (PCCS),

assegurando adicional de periculosidade e piso salarial para os trabalhadores do SUAS. 

32

São João Del Rei Trabalhador Ampliar e garantir através de leis o cofinanciamento do Estado e da União para realizar

capacitação continuada e regionalizada, presencial e à distância, voltada para todos trabalhadores

do SUAS das redes pública e privada e demais segmentos, com conteúdos específicos

relacionados as áreas de atuação dos profissionais, incluindo as questões orçamentárias e

financeiras.

28

São João Del Rei Trabalhador Garantir e melhorar condições de trabalho com a adequação do espaço físico, transporte e acesso

a materiais permanentes, de consumo e socioeducativos, de acordo com a necessidade e

especificidade dos serviços.

22
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Teófilo Otoni Trabalhador Realizar e ampliar plano de capacitação continuada e regionalizada, para os trabalhadores e

conselheiros, incluindo, além de temas mais abrangentes do SUAS, conteúdos que abordem as

especificidades das regiões e as principais demandas, visando a valorização dos trabalhadores e a

qualidade do atendimento aos usuários.

21

Teófilo Otoni Trabalhador Realização de concurso público nos três Entes (Municípios, Estados e União) visando assegurar os

direitos dos trabalhadores do SUAS, a efetivação dos profissionais e a continuidade dos serviços

socioassistenciais.

20

Teófilo Otoni Trabalhador Garantir direitos trabalhistas aos trabalhadores do SUAS acabando com toda forma de

precarização, com previsão de piso salarial justo e equiparado em todo o estado.

18

Teófilo Otoni Trabalhador Ampliar e garantir os recursos repassados para possibilitar melhores condições de trabalho como

salas amplas e equipadas, veículos e suporte de manutenção e operacionalização conforme as

normativas do SUAS.

11

Timóteo Trabalhador Incentivar, apoiar e realizar concurso público para todas as áreas do SUAS em todos os níveis

(superior, médio e fundamental).

45

Timóteo Trabalhador Criar um plano de capacitação permanente para os profissionais e usuários do SUAS, conselheiros

do CMAS, entidades e movimentos sociais que aborde temas abrangentes, além daqueles

relacionados ao cotidiano profissional, a realidade técnica dos municípios e a atuação nos serviços

socioassistenciais.

44

Timóteo Trabalhador Criar plano de cargos, carreira e salários para todas as categorias profissionais do SUAS. 44

Timóteo Trabalhador Promover a desprecarização do trabalho no SUAS e valorizar os trabalhadores com o

aprimoramento das condições de trabalho, adequação das equipes de referência e remuneração

compatível com o serviço prestado.

34

Uberlândia Trabalhador Implementar a política de capacitação permanente vinculada as Universidades Públicas a todos os

trabalhadores e aos gestores do SUAS.

Uberlândia Trabalhador Garantir a realização de concursos públicos para os trabalhadores do SUAS com remuneração

baseada por piso salarial, plano de carreira, cargo e salários e equiparação salarial.

Uberlândia Trabalhador Implementar mesa de negociação nas três esferas de governo.

Uberlândia Trabalhador Incluir na NOB-RH exigências para a ocupação do cargo de gestor da assistência social com

relação à formação superior na área social e devida qualificação.
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Varginha Trabalhador Proporcionar, oferecer e garantir capacitação continuada, regionalizada e a distância, oferecendo

cursos de formação técnica de nível médio, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, conforme

preconiza a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP/SUAS).

36

Varginha Trabalhador Garantir a realização de concursos públicos para os trabalhadores do SUAS e criar mecanismos

que obrigam os municípios a realiza-lo, elaborando e implementando o Plano de Cargos, Carreiras

e Salários, assegurando adicional de periculosidade/insalubridade e piso salarial aos trabalhadores

do SUAS, cumprindo assim o que determina a NOB-RH/SUAS, conforme a realidade de cada

município

35

Varginha Trabalhador Criar e garantir fóruns regionais e locais dos trabalhadores do SUAS, visando a promoção de

espaços de discussão e diálogo constante para o aprimoramento da política de assistência social,

além de implantar mesas de negociação previstas na NOB-RH/SUAS, assegurando debates por

meio dos temas prioritários: precarização do trabalho, priorizando o concurso público como

ingressos no setor público, planos de cargos carreiras e salários e demais temas que surgirão

durante os espaços de debates, fortalecendo assim os processos  participativos.

31

Varginha Trabalhador Criar e garantir regionais referenciando 50 municípios para facilitar a redistribuição geográfica bem

como a participação e efetivação do acompanhamento da SEDESE. Equipando com recursos

humanos, materiais e financeiros para oferecer suporte técnico aos municípios.

28

Araçuaí Usuário Fortalecer os Conselhos Municipais, por meio de capacitação continuada (à distância e presencial)

para os conselheiros, aumentando o percentual de 3% para 5% do IGD destinado para garantir

capacitação e formação continuada dos conselheiros.

22
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Araçuaí Usuário Fortalecer ações de divulgação da política de assistência social e dos direitos socioassistenciais

em nível municipal, estadual e nacional e de forma intersetorial, visando a transparência e

participação na gestão do SUAS, e ampliando o acesso à informação e capacitação por parte dos

usuários e trabalhadores.

20

Araçuaí Usuário Criar novos espaços que viabilizem o empoderamento político e a participação dos usuários,

principalmente do público prioritário, para debater, monitorar, avaliar e propor melhorias na política

de assistência social, com foco na defesa de seus direitos e no atendimento das especificidades da

população local no campo e na cidade.

17

Araçuaí Usuário Garantir a Participação social como fundamento do SUAS, por meio de audiências públicas,

participação nas reuniões do Conselho e nas conferências publicizando a agenda dos Conselhos .

14

Belo Horizonte Usuário Aprimorar e garantir o uso dos veículos de comunicação para ampliar a divulgação, de forma

didática, das ações da assistência social em todos os âmbitos, todas as mídias e espaços

comunitários (escolas, associações, instituições religiosas, clubes de serviço).

30

Belo Horizonte Usuário Encaminhar as propostas aprovadas nas Conferências de Assistência Social, oriundas da

participação popular, como projeto de lei para o legislativo.

20

Belo Horizonte Usuário Cofinanciar a implantação de Centros Dia para pessoas com deficiência e idosos 18

Belo Horizonte Usuário Garantir o acesso dos usuários da zona rural, por meio da disponibilização e ampliação das

equipes volantes.

16

Curvelo Usuário Assegurar recursos para a divulgação dos equipamentos, serviços e programas da PNAS, em

linguagem acessível para a população e que, favoreça a participação social, ampliando o

conhecimento e o acesso aos direitos socioassistenciais pelos usuários e pela sociedade em geral.

23

Curvelo Usuário Implantar e promover fóruns, seminários, mesas de diálogo regionais, união de conselhos e outros

espaços de controle social que possibilitem a participação dos usuários de forma efetiva da PNAS.

20

Curvelo Usuário Garantir a divulgação e o esclarecimento dos serviços e benefícios do SUAS através de reuniões

comunitárias (urbana e rural), seminários periódicos, palestras, imprensa escrita (cartilhas,

panfletos), som automotivo, informatização (criação de site).

20
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Curvelo Usuário Garantir aos usuários das comunidades rurais o direito de acesso aos serviços socioassistenciais

de forma regular, com a capacidade resolutiva e de qualidade, através de expansão do

financiamento de equipes volantes do PAIF.

13

Divinópolis Usuário Criar fóruns regionais, e estimular a criação de fóruns municipais, de participação de usuários,

trabalhadores e conselheiros do SUAS, com uma agenda permanente, que realize discussões

sobre a Política de Assistência Social, estimule a integração e o diálogo entre os usuários, e

promova seu protagonismo.

33

Divinópolis Usuário Divulgar e informar os usuários sobre os serviços de assistência social ofertados na regionalização

e sobre os direitos socioassistenciais.

19

Divinópolis Usuário Implementar a Vigilância Socioassistencial no município como ferramenta de planejamento,

monitoramento e avaliação das políticas públicas de assistência social.

13

Divinópolis Usuário Ampliar e garantir o repasse de recursos do SUAS para garantir a participação, a qualidade e os

serviços prestados aos usuários

11

Governador 

Valadares

Usuário Adaptar equipamentos públicos da Assistência Social, para melhorar as condições de

acessibilidade e possibilitar a participação dos usuários na cogestão dos serviços da rede

socioassistencial, assegurando a proteção a pessoas e grupos vulneráveis.

15

Governador 

Valadares

Usuário Garantir para os idosos espaços próprios para exercícios físicos, lazer, festividades, em todos os

municípios oferecendo oportunidades para desenvolver suas habilidades e melhorar a qualidade de

vida.

15

Governador 

Valadares

Usuário Criar espaços para reuniões e rodas de conversas, ou palestras descentralizadas com os usuários

sobre a Política de Assistência Social e o SUAS de modo a favorecer o engajamento e defesa da

população.

14

Governador 

Valadares

Usuário Garantir a participação dos conselheiros sem prejuízo de danos trabalhistas, nos diversos

conselhos (especialmente de Assistência Social) a fim de que possam exercer sua função de forma

livre de qualquer pressão externa, fortalecendo assim a atuação nos conselhos, como agente de

controle social.

14

Juiz de Fora Usuário Reconhecer os usuários como sujeitos de direitos e promover através da atuação dos profissionais,

do cofinanciamento no custeio das despesas para a participação dos usuários nos espaços de

discussão e elaboração das políticas públicas, no investimento em cursos de capacitação,

videoconferências, e outras formas mais acessíveis de apresentar as diferentes ferramentas do

processo de planejamento e a execução da política de assistência social.
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Juiz de Fora Usuário Fomentar potencializar a participação dos usuários e trabalhadores do SUAS nas instâncias de

Controle Social, com atualização das leis referentes aos conselhos , criação e reativação das

URCMAS com vistas a um maior monitoramento e fiscalização do SUAS.izar a participação dos

usuários e trabalhadores do SUAS nas instâncias de Controle Social, com atualização das leis

referentes aos conselhos , criação e reativação das URCMAS com vistas a um maior

monitoramento e fiscalização do SUAS.

Juiz de Fora Usuário Garantir a acessibilidade para os usuárioe, conforme as normas da ABNT, nas unidades de

prestação de serviços, investindo em sua estrutura física e funcional e, viabilizar transporte

especializado para o deslocamento até a oferta de serviços quando não disponibilizados dentro do

município.

Juiz de Fora Usuário Flexibilizar o uso dos recursos da assistência social tanto para custeio quanto para o investimento,

garantindo um percentual de 5% desde que vinculado as 3 esferas (municipal, estadual e federal),

sendo executada pelo gestor da assistência social, submetido previamente ao CMAS.

Montes Claros Usuário Promover eventos como fóruns, seminários e campanhas nacionais, através de diferentes veículos

de comunicação, sobre os direitos socioassistenciais do SUAS com participação da sociedade e

dos usuários de forma a garantir o acesso a serviços, benefícios e a programas, objetivando

também a conscientização da importância da participação popular na formulação, implantação

controle das Políticas Públicas.

27

Montes Claros Usuário Incentivar a participação dos usuários e trabalhadores no controle social, oferecendo cursos e

capacitações relativas ao tema.

27

Montes Claros Usuário Ampliar o cofinanciamento para implantação do serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos, voltados para a proteção da criança e da juventude no meio rural e urbano.

27

Montes Claros Usuário Ampliar o cofinanciamento para possibilitar a implantação de equipe volante no CRAS que alcance

todos os territórios com população Rural, Indígena e Quilombola.

27

Muriaé Usuário Ampliar e incentivar a participação dos usuários nos serviços, Conselhos e nas Conferencias e

decisões da Politica de Assistência Social através da veiculação de campanhas e outras formas de

divulgação, realização de mesas de diálogos, fóruns e audiências públicas, dentre outros com a

participação e incentivo  das três esferas de governo

22
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Muriaé Usuário Garantir em lei que todos CMAS tenham representantes dos usuários e que promovam, ao menos

uma vez ao ano, uma reunião territorializada onde todos os demais usuários dos serviços

socioassistenciais participem da prestação de contas do exercício e do planejamento das ações de

Assistência Social.

22

Muriaé Usuário Criar canais institucionais de ouvidorias para usuários, com articulação com os conselhos de

assistência social.

19

Muriaé Usuário Fortalecer a União Regional dos Conselhos de Assistência Social- URCMAS 18

Paracatu Usuário Criar fóruns de participação dos usuários, realizando reuniões mensais, para discutir a Política de

Assistência Social, possibilitar debates em torno da efetividade do trabalho realizado e identificar o

que efetivamente necessitam, além de promover parceria com entidades da sociedade civil e com

os conselhos de outras políticas.

14

Paracatu Usuário Criar ouvidoria Estadual do SUAS para recepcionar sugestões e reclamações 13

Paracatu Usuário Reestruturar e fortalecer URCMAS nas regiões do estado. 13

Paracatu Usuário Mobilizar e garantir a participação dos usuários nos Conselhos assegurando ajuda de custo como:

transporte, alimentação, dentre outros.

12

Poços de Caldas Usuário Disseminar os serviços e benefícios oferecidos pelo SUAS e informações sobre os Conselhos de

Assistência Social para a população, associações de bairro e entidades, utilizando todos os meios

de comunicação (TV, mídia impressa, redes sociais) e a criação de cartilhas, com uso de

linguagem acessível.

23

Poços de Caldas Usuário Garantir o acesso dos usuários da zona rural e da população indígena, quilombolas e povos

ciganos a todos os serviços ofertados pela Política de Assistência Social.

22

Poços de Caldas Usuário Criação de Centros Dia para Idosos 20

Poços de Caldas Usuário Criar Fóruns de usuarios da Politica de assistencia social e mecanismos para potencializar a

mobilização e a participação de usuários

19

São João Del Rei Usuário Elaborar planejamento participativoonde os usuários possam avaliar e levantar possibilidades para

os serviços prestados e avaliar a execução orçamentária, com o suporte das regionais da

SEDESE, tendo um membro “volante” da SEDESE que visite os serviços da rede.

46

São João Del Rei Usuário Viabilizar e Garantir) o que já é Lei, liberando verbas para construção e reformas dos

equipamentos públicos adequando as normas técnicas de acessibilidade global, com equipe

especializada prevista nas normas operacionais e na Lei Orgânica de Assistência Social.

45
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São João Del Rei Usuário Divulgar amplamente os programas, projetos, serviços e benefícios, em linguagem acessível, com

material que visa à inclusão e informar sobre os equipamentos de atendimento

socioassistencialnas três esferas governamentais, e distribuir periodicamente informativos sobre os

direitos e deveres dos usuários vinculados à Assistência.

41

São João Del Rei Usuário Implantar fóruns municipais e microrregionais com reuniões trimestrais e assegurar a participação

efetiva do usuário, a fim de informar e capacitar este para conhecimento dos direitos sociais,

viabilizando sua emancipação.

39

Teófilo Otoni Usuário Implementar cursos de Capacitação continuada na modalidade presencial e semipresencial e EAD,

para os Conselheiros municipais de Assistência Social e de políticas transversais.

16

Teófilo Otoni Usuário Criar escola de formação de cidadania para usuários em parceria com as entidades representantes

de usuários e conselhos de defesa de direitos e setoriais para ampliar as possibilidades de

participação efetiva dos usuários.

13

Teófilo Otoni Usuário Disponibilizar recursos para garantir a Capacitação da população sobre o que é controle social,

utilizando os meios de comunicação (mídias) para divulgar este trabalho, assim como levar estas

discussões aos espaços coletivos já existentes (aproveitar reuniões de associações de moradores,

de pais e mestres nas escolas, de usuários nas UBS), bem como ampliar a divulgação das

conferências envolvendo as demais políticas públicas fazendo atividades de mobilização e

discussão prévias e utilizando os jornais, rádio, carro de som, cartazes, dentre outros

16

Teófilo Otoni Usuário Que a Caixa credencie o cartão de recebimento do Benefício do Bolsa Família na função de débito,

para que o comércio local possa receber dos seus clientes o valor referente das compras feitas

pelo beneficiário sem que o mesmo tenha que sacar todo o benefício. Isso fortalece o comércio de

origem do benefício e evita fraudes com relação o recebimento do Programa Bolsa Família, por

exemplo. 

17

Timóteo Usuário Realizar campanhas e produção de materiais de divulgação dos serviços, programas, projetos e

benefícios ofertados pelo SUAS, de divulgação dos direitos socioassistenciais garantidos pela

Constituição, a fim de dar maior publicidade às ações da política e mobilizar os usuários para

participação.

36
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Timóteo Usuário Fortalecer a participação nos conselhos municipais, por meio de ações de mobilização da

sociedade civil, incentivo à eleição de representantes comunitários, à participação de moradores da

área rural e com garantia da paridade da composição do conselho.

32

Timóteo Usuário Destinar recursos financeiros, das três esferas de governo, para garantir o pleno funcionamento

dos Conselhos Municipais de Assistência Social e infraestrutura adequada. 

29

Timóteo Usuário Incentivar a criação de comissões locais de Assistência Social, composta por lideranças

comunitárias, usuários e trabalhadores que possam trazer as demandas e assegurar a

representatividade da população.

28

Uberlândia Usuário Destinar mais recursos para a estruturação dos conselhos e capacitar os conselheiros sobre o

financiamento do SUAS, incluindo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentarias, Lei

Orçamentaria Anual

11

Uberlândia Usuário Divulgar através de diversos meios de comunicação (como por exemplo: televisão, jornal, internet)

aos usuários sobre o funcionamento dos conselhos e a importância da participação para o

fortalecimento dos mesmos.

11

Uberlândia Usuário Fomentar capacitações para os trabalhadores do SUAS e usuários divulgando a função de defesa

e garantia de direitos do SUAS, garantindo a equidade do acesso aos direitos sociais e do

entendimento do usuário como sujeito de direitos.

9

Uberlândia Usuário Criar estratégias de divulgação dos direitos e deveres dos usuários que fomentem e estimulem o

entendimento sobre a importância da sua participação enquanto cidadão de direitos e protagonista

da sua historia, nos espaços de controle social.

7

Varginha Usuário Fiscalização através do controle social dos equipamentos da política de assistência social

garantindo acessibilidade conforme normativas do SUAS, disponibilizando profissionais preparados

para atender as pessoas com deficiência. 

20

Varginha Usuário Criar espaços de discussão e diálogo democráticos e participativos, de caráter constante, com os

usuários do SUAS, por meio da realização de fóruns locais e regionais, com o objetivo de

promover a conscientização dos usuários sobre o SUAS e sua participação.

19

Varginha Usuário Divulgar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais através das mídias de

grande alcance em todo o estado, bem como por meio das redes sociais, facilitando o

conhecimento e apropriação do SUAS pelos usuários e incentivando a participação destes nas

instâncias de controle social.

15
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Propostas priorizadas nas Conferências Regionais

Varginha Usuário Garantir a realização de pré-conferencias itinerantes da política de Assistência Social para

população da zona rural, comunidades tradicionais, dando acessibilidade para que os mesmos

possam apresentar suas demandas.

15


