
 

 

      

OF. CIRC.GF. Nº 029/2022                                                                 Porto Alegre, 06 abril de  2022. 

 

 

Prezado(a) Secretário(a): 

 

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente temos a honra de convidá-lo(a) a participar do 

22º Encontro Congemas – Região Sul que terá como tema “O Futuro da Assistência Social no 

Brasil: Compromissos dos Governos na Superação da Fome e das Desproteções Sociais!”, e 

acontecerá nos dias 26 e 27 de abril de 2022, tendo como local o Salão de Atos da Universidade 

Feevale (RS-239, 2755 - Vila Nova), em Novo Hamburgo/RS. 

A realização do encontro é uma parceria da Federação das Associações de Municípios 

do Rio Grande do Sul (Famurs), do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social 

(Coegemas/RS) e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e 

terá a participação de gestores(as), trabalhadores(as), conselheiros(as) e usuários(as) do SUAS, dos 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

O evento objetiva a realização de debates acerca dos reflexos da atual crise e 

fragilização do SUAS, especialmente pelo desfinanciamento nos municípios e o agravamento da 

desigualdade e de ampliação das demandas por proteção social da população. 

Nesse sentido, persiste o desafio de reafirmar o SUAS na proteção social mais ampla, 

a partir da diretriz da descentralização, do pacto federativo, da participação social, para a consolidação 

das funções de proteção, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, bem como da integralidade 

protetiva na relação com as demais políticas públicas setoriais e transversais, o que requer 

financiamento público. 

No dia 26/04, pela manhã, haverá a CONFERÊNCIA: “Balanço do SUAS na Região 

Sul: impactos da crise, Fome e Desigualdades Sociais”. À tarde, haverá 5 (cinco) painéis temáticos 

simultâneos, com temas importantes aos municípios.  

No dia 27/04, pela manhã, ocorrerão 7 (sete) Oficinas Simultâneas: Novas 

Estratégias no Contexto de Pandemia, Inovação em Gestão e Trabalho Social e, à tarde, a 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: “SUAS – conquista do povo brasileiro”.  

As inscrições podem ser feitas através do link famurs.com.br/capacitacao/178 no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por participante. Após o acesso, clicar no ícone inscrever-

se, criar login - usuário e senha.  

 

 

Ao(À) Senhor(a)  

Secretário(a) Municipal de Assistência Social 

https://famurs.com.br/capacitacao/178


 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- O Pagamento da inscrição deverá ser feito via depósito para conta: Banrisul 041, Ag. 0011, Conta 

06.009.5970-6, CNPJ: 88.733.811/0001-42. 

- Encaminhar o comprovante para escola@famurs.com.br (identificando, nome e município) 

- A Nota Fiscal será emitida e encaminhada dois dias antes do evento. 

- Para se inscrever num painel temático e numa oficina, deverá ser enviado ao e-mail 

escola@famurs.com.br as seguintes informações: 1. Nome completo: 2. Município: 3. Contato:  4. 

Painel Temático: 5. Oficina:  

- A inscrição será válida somente para quem encaminhar o comprovante de pagamento. 

-  Programação e informações sobre hotéis, em anexo. 

 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eduardo Bonotto 

Presidente da FAMURS 

 

Eliton dos Santos Ávila 

Presidente do COEGEMAS/RS 

 

 


