
• São espaços amplos e democráticos de
discussão e articulação coletivas entorno
de propostas e estratégias de organização.
Sua principal característica é reunir
governo e sociedade civil organizada para
debater e decidir as prioridades nas
Políticas Públicas ou seja fazer valer a sua
função que é promover o bem-estar da
sociedade. 

O que são conferências?
 

Evento organizado por um grupo de pessoas,
com o objetivo de reunir pessoas para discutir

determinada questão ou problemática, visando
o levantamento de soluções, prioridades e

propostas para o bem comum.
 

1. O que são as conferências de
políticas públicas?

2. O que são as conferências de
assistência social?
• São espaços de tomada de decisão que
oportunizam o debate e avaliação da
Política de Assistência Social no Municipio
e a proposição de novas ideias, no sentido
de consolidar e ampliar os direitos
socioassistenciais dos seus usuários. 

3. Existe alguma lei que garante o
direito da população participar e
defender os direitos já conquistados?
• A Constituição Federal trata
especificamente da Assistência Social
nos Artigos 203 e 204. E no inciso II, do
Art. 204, estabeleceu que: "a
participação da população, por meio de
organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle
social das ações em todos os níveis", ou
seja, a participação é assegurada nas
esferas municipal, estadual e federal.

4. O que significa participar?

• A participação significa auto-
apresentação, ou seja, a participação é
direta, onde o próprio indivíduo se
manifesta. Já a representação significa
tornar presente, algo que está ausente. Ex:
o usuário que participa da conferencia fala
em nome da comunidade, não defende
somente seu interesse.



"Assistência Social: Direito do povo e dever
do Estado, com financiamento público,

para enfrentar as desigualdades e garantir
proteção social". 

 5 de Agosto de 2021, em formato híbrido

Link para inscrições:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmoBcofvZ3M-
aTjV9VjJGn1yLLTtcCJ0co4xH62c_2Poms1w/viewform

Debaterá 5 eixos visando qualificar a
avaliação da política de assistência
social e a proposição de ações que

tragam o aperfeiçoamento do Sistema
Único da Assistência Social - SUAS nos
municípios, estados, Distrito Federal e

União.
 

EIXO 1 – A proteção social não-
contributiva e o princípio da equidade

como paradigma para a gestão dos
direitos socioassistenciais no

enfrentamento das desigualdades.
 
 

EIXO 2 – Financiamento e orçamento como
instrumento para uma gestão de

compromissos e corresponsabilidades dos
entes federativos para a garantia dos

direitos socioassistenciais.
 

EIXO 3 - Controle social: o lugar da
sociedade civil no SUAS e a importância

da participação dos usuários.
 
 
 

EIXO 4 - Gestão e acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação entre
serviços, benefícios e transferência de

renda como garantias de direitos
socioassistenciais e proteção social.

 
 
 
 EIXO 5 - Atuação do SUAS em Situações

de Calamidade Pública e Emergências.
 
 
 

"NÃO ACEITAMOS PERDER
DIREITOS JÁ CONQUISTADOS"

Este ano, a 13ª Conferência Municipal de
Assistência Social terá como tema:

 "Assistência Social: Direito do povo e
Dever do Estado, com financiamento

público, para enfrentar as desigualdades e
garantir proteção social".

 
 
 


