Informe no 01/2019
Assunto: Resultado das reuniões dos movimentos sociais para organização e realização da
CONFERÊNCIA DEMOCRÁTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2019
PAUTA: Conferência Democrática de Assistência Social de 2019 – organização e mobilização
Os representantes da Sociedade civil do CNAS, do CONGEMAS, em conjunto com
outros atores da política de Assistência Social estiveram reunidos nos dias 07 e 08 de maio,
em Brasília, para discutir e avaliar todo o processo da convocação da conferência nacional e
a postura do Governo de não querer realizar a 12a Conferência Nacional Extraordinária de
Assistência Social em 2019, uma vez que a Resolução CNAS no 15 de abril de 2019 revogou as
03 Resoluções no 12,13 e 14, a que convocou, a que definiu a comissão organizadora e a das
orientações gerais, respectivamente.
Não poderíamos deixar de apoiar os estados e municípios que já estão mobilizados e
trabalhando na direção de construção de seus processos conferenciais e muito menos nos
furtar à responsabilidade de manter o ciclo conferencial como espaço democrático,
analisador/avaliativo.
Nesse sentido, após pactuação dos presentes na direção de afirmar a importância da
MANUTENÇÃO do momento Nacional, mesmo que assumindo um formato diferenciado
porque não convocada formalmente pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
preconiza a LOAS, firmamos o empenho em realizar uma Conferência Nacional Livre e
Democrática que terá como tema: Assistência Social: Direito do povo, com financiamento
público e participação social.
Após essas discussões/reflexões este coletivo, se colocou como uma comissão
provisória, aberta e desejosa que ocorra a adesão de representação dos diversos atores que
compõem a Assistência Social. Definiu-se cinco (5) grupos de trabalho para dar início ao
processo de chamamento da Conferência Democrática de Assistência Social.
1.
2.
3.
4.
5.

GT de Convocação da Conferência Democrática;
GT Orientações Gerais;
GT Comunicação;
GT Mobilização;
GT Financiamento.

Foi criado um e-mail para comunicação: conferencianacional2019@gmail.com
Esse é nosso primeiro informe e estaremos contatando brevemente a todos (as) para
realizarmos coletivamente essa proposta de defesa da Política Nacional de Assistência Social.
Brasília, maio de 2019
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