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Conferência de Assistência Social:

- Importante instrumento de controle social que mobiliza atores
dessa política para conferir o que foi realizado e o necessita ser
aprimorado;

- Espaço de articulação, participação e deliberação de diretrizes;

- Este ano a conferência é ordinária;

- Atribuição – avaliar a situação da assistência social e propor
diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
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Conferências

Conferências Municipais

Conferências Regionais

Conferência Estadual

Conferência Nacional
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Conferências Regionais

•Disposto na Lei Estadual n.º 12.262/1996 – etapa que 
precede a conferência estadual;

•A partir de 2015 as conferências regionais passara, a ter 
caráter deliberativo.
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Temário

• Tema das Conferências: 

Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS

• Lema da Conferência Estadual: 

Garantia de Direitos no SUAS: organizar, 
lutar e resistir
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Tema em quatro eixos

- 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 socioassistenciais e a articulação entre serviços,
benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais

- Eixo 4: A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos
socioassistenciais

• Importância de se conhecer e debater o II Plano Decenal de Assistência Social
(Nacional) – assegurar a sua implantação, considerando os desafios apresentados
por ele;

• Soma-se a isso a discussão do Plano Decenal local e caso não tenha, das
deliberações de 2015.



Cabe às Conferências Municipais:

• Discutir o tema e o lema propostos.

• Observar o prazo para sua realização;

• Discutir e deliberar propostas para os temas e eixos – duas propostas para o 
Estado e 4 para União;

• Ter a participação do governo e da sociedade civil: entidades, trabalhadores e, 
prioritariamente, usuários;

• Eleger os delegados que participarão da Conferência Regional.
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Conferência Regional + CAPACITA SUAS

• Nas Conferências Regionais, além dos delegados eleitos nos municípios, participarão 
também os conselheiros municipais de assistência social (dois por município) e 
secretários executivos inscritos para o curso de controle social do CAPACITA SUAS, na 
condição de convidados.

• Obs.: Na impossibilidade de o conselheiro participar do curso, o CMAS elegerá o(s) 
novo(s) aluno(s) dentre os delegados da sociedade civil eleitos na Conferência Municipal 
de Assistência Social, preferencialmente usuários;

• A Conferência Regional ocorrerá no primeiro dia do curso de Controle Social do 
CAPACITA SUAS, considerando a sincronia entre temas, objetivos e público dos dois 
eventos;

• A realização em sincronicidade do curso de Controle Social do CAPACITA SUAS e da 
Conferência Regional visa possibilitar a experiência efetiva do controle social para os 
delegados e para os cursistas, dando concretude ao seu aprendizado;

• As Conferências Regionais realizar-se-ão nas cidades polos.
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12ª Conferência Estadual

•Os delegados serão eleitos nas Conferências 
Regionais;

•O processo de eleição da sociedade civil e dos CMAS 
para compor o CEAS será realizado durante a 
Conferência estadual.

(a partir de 2015 todos os delegados passaram a votar, 
de acordo com sua representação)

17 de 23



Obrigada!

Simone Aparecida Albuquerque
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social 

da Minas Gerais

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS
Avenida Amazonas, 558 – 4º andar – Centro –

31-3270-3645
ceasmg@yahoo.com.br
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