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INFORME 9

 Registro das Conferências
 

As Conferências de âmbito municipais e de âmbito estaduais já estão em curso 
e, na excepcionalidade de 2019, realizadas oficialmente (ou seja, convocadas 

pelos Conselhos Municipais e/ou Estaduais) e outras extraoficialmente (em 
formato de Conferências democráticas, livres, audiências, plenárias, etc.). Dessa 

forma, é fundamental que a Conferência Nacional Democrática de Assistência 
Social - CNDAS acolha, registre e sistematize o resultado desse amplo processo 

conferencial realizado com muita determinação e compromisso por todo o Brasil. 

A CNDAS é fruto de um amplo movimento 
da sociedade civil organizada e de ativistas que 
atuam na defesa do SUAS em todo o território 
nacional. É um ato político de controle social no 
seu sentido mais amplo, porque busca monito-
rar as ações do Estado e denunciar violações na 
perspectiva da defesa de direitos à proteção pú-
blica. 

Suas contribuições serão encaminhadas di-
retamente ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS, órgão máximo de controle social 
do SUAS. 

Dessa forma, será um momento importante 
de resistência e poderá acolher todas as propos-
tas vindas das regiões, devidamente registradas. 
Os Estados deverão encaminhar os resultados 
dessas Conferências para o Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS, por intermédio dos 
Conselhos Estaduais, pois o CNAS já manifestou 
em sua 278º Reunião Ordinária que recepcionará 
o conteúdo dessas Conferências.  

Teremos, portanto, duas vias de encaminha-
mento dos resultados das Conferências Confe-
rências: 1º, pela via dos Conselhos de Assistên-
cia Social: Os Conselhos Municipais enviando os 
seus resultados para o Conselho Estadual – Os 
Conselhos Estaduais enviando para o Conselho 
Nacional de Assistência Social e; 2º pela via pro-
ativa do envio do Registro para a Comissão Exe-
cutiva da CNDAS.

COMO FUNCIONARÁ O ENVIO DAS 
PROPOSTAS PARA A CNDAS? 

A comissão organizadora da CNDAS reco-
menda que todo o percurso das Conferências 
Estaduais e Municipais seja registrado e mani-
festa a necessidade desse cuidado, sobretudo, 
no Informe 6/20191,sendo assim, no período de 
01/11/2019 a 15/11/2019 receberá o resultado de 
todas as formas de Conferências realizadas por 
estados, sejam elas oficiais (chamadas pelos 
Conselhos de Assistência Social), ou realizadas 

1 Informe 6, disponível em: https://conferenciadeassistenciasocialhome.files.wordpress.com/2019/07/informe6_cndas_orientaccca7oc-
c83esmetodologicas__final.pdf

Versão atualizada

https://conferenciadeassistenciasocialhome.files.wordpress.com/2019/07/informe6_cndas_orientaccca7occ83esmetodologicas__final.pdf
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de forma livre.Para facilitar o trabalho de siste-
matização, solicitamos que o registro observe o 
modelo proposto nesse informe. Isso é condi-
ção fundamental para que possamos fazer uma 
sistematização que demonstre os resultados a 
partir de registros comuns.

De posse do material, o grupo de trabalho 
fará uma síntese – um balanço do SUAS nos es-
tados brasileiros para que possa ser apresenta-
do, socializado e debatido. Esse balanço será 
muito importante para construir um dossiê e 
subsidiar as nossas decisões sobre estratégias 
de luta. As proposituras políticas, resultantes 
desse processo de acúmulo, serão levadas aos 
órgãos envolvidos na política de assistência so-
cial, sobretudo, ao CNAS. 

QUAL SERÁ O ROTEIRO PARA ORIENTAR 
O ENVIO DESSE CONTEÚDO DAS 
CONFERÊNCIAS ESTADUAIS? 

Como manifestamos anteriormente, é impor-
tante que tenhamos um “roteiro orientativo” 
para envio das informações a serem apresenta-
das na CNDAS. 

Com certeza, a sistematização dos processos 
conferenciais receberá muitos elementos, e é 
importante que sejam registrados. Desse modo 
propusemos, um resumo possível para que te-
nhamos um dossiê de todo Brasil. Então, vamos 
lá e não esqueçam que também dependerá des-
ses registros, a mostra e a visibilidade da situa-
ção da assistência social no Brasil.
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Esse instrumental deverá ser respondido até 15/11/2019 pelos responsáveis em formulário ele-
trônico a ser disponibilizado no Blog da CNDAS. De forma opcional, pode ser enviado para o email: 
conferencianacional2019@gmail.com

 
 

 
3 

Esse instrumental deverá ser respondido até 15/11/2019 pelos responsáveis em formulário 
eletrônico a ser disponibilizado no Blog da CNDAS. De forma opcional, pode ser enviado para 
o email: conferencianacional2019@gmail.com 
 

ROTEIRO DE REGISTRO  

IDENTIFICAÇÃO 
ESTADO:   
ÓRGÃO:  
NOME DO 
RESPONSÁVEL PELO 
ENVIO DAS 
INFORMAÇÕES: 

 

CARGO:  
EMAIL  
TELEFONE:  

 
DADOS DA CONFERÊNCIA 

NOME DA 
CONFERÊNCIA 

 

DATA:  
LOCAL:  
TEMA:  

 
SOBRE AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS  

1) Número de municípios:  _________________ 

2) Quantas Conferências Municipais foram realizadas no Estado: _________________ 

Especifique o quantitativo: 

(     ) Oficiais– Deliberativas (chamadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social)  
(    ) Extraoficial ou livre (chamadas por organizações autônomas da sociedade civil); 
(    ) Outra forma. Qual? _________________________________ 
 
3)  Qual o percentual de realização de Conferências Municipais? ____________ 
 
4) Quantos/as participantes, por segmento, foram contabilizados nas Conferências Municipais: 
(     ) Usuários/as: _______________________  
(     ) Trabalhadores/as do Suas: ________________________  
(     ) Poder Público: ____________________ 
(     ) Organizações da Sociedade Civil: _____________________ 
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SOBRE A CONFERÊNCIA ESTADUAL 
 
5) A Conferência Estadual foi realizada sob qual modalidade? 
(   ) Oficial Deliberativa (convocada pelo Conselho Estadual de Assistência Social)  
(   ) Extraoficial ou livre (chamada por organizações autônomas da sociedade civil) 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________ 
 
6) Quantos/as participantes, por segmento, foram contabilizados na Conferência Estadual? 
(   ) Usuários/as: _______________________  
(   ) Trabalhadores/as do Suas: ________________________  
(   ) Poder Público: ____________________ 
(   ) Organizações da Sociedade Civil: _____________________ 
(   ) Outros: 
 
7) Registre aqui as deliberações que foram aprovadas na Conferência, sendo 4 deliberações 
por eixo para estadual e 4 deliberações por eixo para a instância federal.  
 

DELIBERAÇÃO 
PARA O 

GOVERNO 
ESTADUAL 

PARA O GOVERNO 
FEDERAL 

   
   
   
   
   
   

 
7.1 Essas propostas foram enviadas ao Conselho Estadual de Assistência Social? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
7.2). As propostas afetas ao âmbito nacional foram enviadas ao Conselho Nacional de Assistência Social? 
(     )   Sim    (     ) Não 
 
8) Na Conferência foram aprovadas moções de nível estadual e/ou nacional?  
(   ) Sim    (    ) Não 
 
Se sim, indique a sua abrangência, o título e se foram encaminhadas para algum(ns) órgão(s) (e qual/is):  
 

TÍTULO DA MOÇÃO 
INSTÂNCIA E ÓRGÃO 

A QUE SE DESTINA 
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SOBRE A CONFERÊNCIA ESTADUAL 
 
5) A Conferência Estadual foi realizada sob qual modalidade? 
(   ) Oficial Deliberativa (convocada pelo Conselho Estadual de Assistência Social)  
(   ) Extraoficial ou livre (chamada por organizações autônomas da sociedade civil) 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________ 
 
6) Quantos/as participantes, por segmento, foram contabilizados na Conferência Estadual? 
(   ) Usuários/as: _______________________  
(   ) Trabalhadores/as do Suas: ________________________  
(   ) Poder Público: ____________________ 
(   ) Organizações da Sociedade Civil: _____________________ 
(   ) Outros: 
 
7) Registre aqui as deliberações que foram aprovadas na Conferência, sendo 4 deliberações 
por eixo para estadual e 4 deliberações por eixo para a instância federal.  
 

DELIBERAÇÃO 
PARA O 

GOVERNO 
ESTADUAL 

PARA O GOVERNO 
FEDERAL 

   
   
   
   
   
   

 
7.1 Essas propostas foram enviadas ao Conselho Estadual de Assistência Social? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
7.2). As propostas afetas ao âmbito nacional foram enviadas ao Conselho Nacional de Assistência Social? 
(     )   Sim    (     ) Não 
 
8) Na Conferência foram aprovadas moções de nível estadual e/ou nacional?  
(   ) Sim    (    ) Não 
 
Se sim, indique a sua abrangência, o título e se foram encaminhadas para algum(ns) órgão(s) (e qual/is):  
 

TÍTULO DA MOÇÃO 
INSTÂNCIA E ÓRGÃO 

A QUE SE DESTINA 
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9) A comissão organizadora dessa conferência foi composta por quais segmentos? 
(     ) Usuários/as.  
(     ) Trabalhadores/as do Suas.  
(     )   Poder Público.  
(    ) Organizações da Sociedade Civil. 
(    ) Outros. Qual? _____________________ 
 
10) A realização das Conferências Municipais e da Conferência Estadual contribuiu com o processo de 
resistência, organização e mobilização em torno da defesa do SUAS no estado? Registre aqui as principais 
considerações e encaminhamentos que foram tomados nessa direção.  
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
11) Quais os principais entraves para avançar no processo de organização e mobilização no âmbito da 
política de assistência social? 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
12) Quais os impactos no SUAS mais identificados pelas Conferências Municipais e Estaduais, diante das 
medidas governamentais?  
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
13) Observações Gerais: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

@cndasbr @cndasbr conferenciadeassistenciasocial.home.blog@cndas2019


