
Assistência Social: Direito do Povo e 
Dever do Estado, com financiamento 

público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir proteção 

social



ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECONHECIMENTO COMO POLITICA 
DE DIREITO E GARANTIDORA DE DIREITOS

CF 1988
LOAS – LEI DO SUAS

NOB SUAS 2012

Lutas de movimentos sociais e da sociedade civil -
ancorados na participação social marcam a 

trajetória desta política

Reconhecimento do papel do Estado na provisão 
da Proteção Social não-contributiva e pela 

emergência de situações que exigiram da política 
evolução para comportar atenção às demandas da 

população brasileira



IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS

CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

CONSELHOS
DELIBERAÇÕES

MATERIALIZAÇÃO

II PLANO DECENAL DO SUAS
DIRETRIZ PARA A POLÍTICA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINANCIAMENTO 
E ORÇAMENTO

PLANEJAMENTO

INSTRUMENTO 
POLÍTICO DE 

REAFIRMAÇÃO DA 
DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

CONTROLE SOCIAL
CONSELHOS, 

FORUNS, 
MOVIMENTOS E 
DA SOCIEDADE

TRADUÇÃO
LINGUAGEM

EVENTO?
*Após a aprovação PNAS

*I Plano Decenal de 
Assistência Social (2005-
2015) e do Decálogo dos 

Direitos Socioassistenciais
*Frutos do processo 
participativo e das 

conferências 

*A alteração da LOAS pela 
Lei 12.435 - Lei do SUAS 

*Marco histórico e traz em 
seu bojo importantes 

mudanças de aspectos 
mais relevantes da 

construção do SUAS



PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS CONFERÊNCIAS

CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIALAcesso da comunidade às 

informações, abrindo espaço para 
a articulação, debate, visando a 
garantia de direitos e o acesso a 

políticas públicas
CONFERIR

Oportunidade para que os 
usuários, sejam protagonistas 
na tomada de decisões sobre a 

Assistência Social Municipal, 
Estadual e Nacional

Grande oportunidade para se 
avaliar em que medida a gestão 

compartilhada tem sido cumprida 
e assumida como 

responsabilidade política e 
pública por todos os atores 

envolvidos, como condição para: 

A consolidação do SUAS
A garantia de direitos
socioassistenciais dos
usuários e da proteção
social não-contributiva

A contribuição para a 
equidade e a para a 

redução de 
desigualdades

A organização das ofertas 
de modo condizente com 

as demandas da 
população brasileira

A contribuição da Política 
de Assistência Social para 
a melhoria das condições 

de vida e 
empoderamento dos 

usuários



Considerando a aprovação do II Plano 

Decenal da Assistência Social (2016-2026) e 

a conjuntura atual, o CNAS elege como tema 

para a Conferência de Assistência Social de 

2021 "Assistência Social: Direito do Povo e 

Dever do Estado, com financiamento 

público, para enfrentar as desigualdades e 

garantir proteção social”

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.

Diálogo com o II Plano 
Decenal de Assistência Social 

(2016-2026).

*O tema da Conferência traz os usuários para o centro do debate
*A 12ª Conferência Nacional dá continuidade à perspectiva adotada pelo II 

Plano Decenal de eleger os usuários, sua realidade de vida, direitos e 
demandas de acesso, como centro do debate e do planejamento da 

política de Assistência Social



II Plano Decenal de 
Assistência Social (2016-

2026)

Continuidade ao processo 
advindo da 11ª Conferência 

Nacional

Acúmulo já alcançado

A análise do estágio do SUAS

Necessidades sociais da 
população brasileira

Capacidades de respostas da 
Política de Assistência Social e das 

perspectivas futuras apontadas 
pelo Plano Decenal

*As diretrizes norteiam as 
prioridades e rumos da política

*Orienta e subsidia os processos 
de planejamento e os 

instrumentos de gestão da política 
– Pactos de Aprimoramento do 

SUAS, Planos de Assistência Social 
e Planos Plurianuais (PPA)



EC 
95/2016

Redução e 
Disputa 

orçamentária

Pandemia

Fundo 
Eleitoral e 
Emendas 

Parlamentares

Aumento da 
Desigualdade 

Social

Mudanças 
nas 

legislações e 
Normativas 

sem consulta 
popular ou 
ao Controle 

Social

Despesas 
discricionárias

Enfraquecimento 
do Controle 

Social

Reformas
Vacinação

Desemprego
Aumento da 

Fome e Extrema 
pobreza



Obrigado!

Conselho Nacional de Assistência Social

https://www.blogcnas.com/

E-mail: cnas@cidadania.gov.br

https://www.blogcnas.com/
mailto:cnas@mds.gov.br

