MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZA CONFERÊNCIA
A CONFERÊNCIA MUNICIPAL É UM EVENTO DE CARÁTER DELIBERATIVO PARA DEBATE E AVALIAÇÃO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado em 05/07/2017 as 14:17 (Atualizado em 19/09/2019 as 18:19), postado por Assistência Social, Fonte: Prefeitura

A Secretaria de Assistência Social de Iúna, em parceria com o Conselho Municipal de
Assistência Social, realizou na última sexta-feira, 30 de junho, no Centro Multiuso da Terceira
Idade, a VII Conferência Municipal de Assistência Social. A abertura do evento contou com as
presenças do prefeito municipal, Weliton Virgílio Pereira, deputado estadual, Rodrigo Coelho,
secretários de governo, vereadores e representantes da sociedade civil.
A conferência municipal é um evento de caráter deliberativo para debate e avaliação da
Política de Assistência Social, onde são retiradas novas diretrizes, no sentido de consolidar e
ampliar os direitos socioassistenciais de seus usuários. O tema da Conferência foi ?Garantia
de Direitos e Fortalecimento do SUAS?.
Autoridades presentes participaram de uma abertura oficial, com execução dos hinos nacional e
de Iúna, e discursaram em defesa das políticas de Assistência Social, defendendo a
importância da participação da comunidade.
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Após a solenidade de abertura aconteceu um momento cultural, com apresentação de dança
folclórica Pau de Fita apresentada pelas crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo.
Foi feita a leitura do regimento da conferência pela presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social, Daizyane Dias Gomes Soares, que depois da leitura o submeteu a
aprovação do plenário.
Palestra
Foi realizada uma palestra abordando os temas da conferência, com a participação do líder do
governo do Estado na Assembleia Legislativa , deputado estadual, Rodrigo Coelho e Cyntia Grillo,
representante da Setades.
?É importantíssimo o engajamento dos municípios nas conferências de Assistência
Social, é neste momento que o governo dialoga com a comunidade sobre como deve ser
construída as políticas públicas e os serviços para a população a que se destina?,
destacou o deputado.
Os diálogos que acontecem nas conferências municipais são levados para as conferências
estadual e nacional, e devem ser estimulados dentro de cada município?, afirmou Cyntia Grillo,
representande da Setades ( Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do ES)
Após o almoço para dar continuidade aos trabalhos, aconteceu uma belíssima apresentação
da APAE de Iúna.
Eleição dos Delegados
No fim da tarde foram realizadas as leituras, apreciação e votação das deliberações dos
grupos de trabalho, onde foram eleitos quatro delegados e seus respectivos suplentes,
representando o poder executivo e sociedade civil respectivamente. Os delegados eleitos
representarão o município na conferência estadual que acontecerá em outubro.
O prefeito Weliton Virgílio parabenizou a Secretaria de Assistência Social e o Conselho de
Assistência Social do município, pela organização da Conferência.
?A nossa preocupação é prestar um serviço de Assistência Social de qualidade?, frisou
o prefeito.
Para o deputado estadual, Rodrigo Coelho, a conferência possibilita e dá oportunidade à
população de discutir, mostrando a sua visão sobre as políticas de Assistência Social.
O deputado frisou a importância do Conselho Municipal de Assistência Social e disse que ?a
política de Assistência Social não é voltada só para os pobres? citando, por exemplo,
famílias com dependentes químicos, que devem ser assistidas independente da condição
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financeira?.
Segundo a representante da Setades, Cyntia Grillo, ?ouvir a necessidade das pessoas e
extremamente necessários para a condução de um bom planejamento no município?.
O vice-prefeito Lediu Tiengo, destacou a importância da participação da população.
A Secretária de Assistência Social de Iúna, Maura Bulerjahn agradeceu a todos e disse que foi
um dia muito produtivo, com boas discussões dentro dos eixos temáticos abordados. Ele
destacou também a eleição dos delegados que irão representar o município na etapa
estadual da Conferência de Assistência Social.

Foram eleitos (foto acima) os seguintes delegados e suplentes:
Eder Pereira Gomes ? Governamental - Titular
Rosangela Bard Toledo Alves ? Governamental - Suplente
Dilma Amorim de Freitas ? Governamental ? Titular
Delaine Garcia Silveira ? Governamental ? Suplente
Allysson Oliveira Figueiredo ? Sociedade Civil ? Titular
José Goulart Sobrinho ? Sociedade Civil ? Suplente
Clique na imagem abaixo e veja Galeria de Fotos
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