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1 - APRESENTAÇÃO

As Conferências de Assistência Social são instâncias de controle e participação, com caráter deliberativo e que 
têm como objetivo avaliar a Política de Assistência Social, orientar e estabelecer diretrizes para o aprimoramento 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no âmbito das três esferas de governo. Na atual conjuntura 
vivenciada pelo SUAS, as Conferências municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional assumem relevância 
ímpar na luta e na defesa da cidadania e dos direitos socioassistenciais, compreendendo o caráter protetivo, não 
contributivo e a essencialidade da Política de Assistência Social na preservação e na defesa da vida e da justiça 
social.

A realização da Conferência Municipal está sendo planejada considerando o estabelecido no Informe nº 01/2021 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que dispõe sobre as “Orientações temáticas e organizativas 
para as Conferências Municipais de Assistência Social de 2021” e as orientações do Conselho Estadual. O 
informe do CNAS tem o propósito de oferecer conteúdo temático, orientar e subsidiar as discussões no processo 
conferencial, demandando, ainda, diálogo com o II Plano Decenal de Assistência Social (2016-2026) e com a 
realidade local, levando em consideração os apontamentos estabelecidos nos instrumentos de gestão
 dos municípios. 

Mesmo diante de todo o esforço despendido pelo CNAS, o CMAS/BH, a partir da realidade municipal, propôs 
agregar aos 05 eixos apresentados nas recomendações nacionais temas afetos a realidade do SUAS visando 
fomentar e ampliar o debate do atual processo conferencial, de forma mais crítica e analítica, com o objetivo de 
propiciar reflexões sobre os riscos, impactos e desafios colocados para a Política de Assistência Social 
decorrentes da atual conjuntura social, econômica, política e sanitária do país. 

Com esse intuito foi instituído o Ato Normativo Conjunto CMAS-BH/SMASAC Nº 001/2021, que dispõe sobre a 
convocação da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Belo Horizonte e estabelece o 
Tema, o Lema e seus Objetivos. Neste contexto, o Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – 
CMAS/BH, mediante a Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, apresenta o 
Informe CMAS-BH 01/21 com vistas a iniciar o processo de mobilização para a realização da 14ª Conferência 
Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. Espera-se que o processo conferencial propicie e potencialize 
o diálogo, a participação e o controle social, bem como, traga reflexões atuais com relação aos desafios que 
permeiam a Assistência Social no município.

3



Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social 
Conselho Municipal de Assistência Social/Belo Horizonte

2 - INFORMAÇÕES GERAIS

A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, convocada por meio do Ato Normativo 
Conjunto CMAS-BH/SMASAC nº 01/2021, será realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2021. Para contribuir no 
processo de planejamento e organização da sua realização foi instituída a Comissão Organizadora da Conferência 
que, posteriormente, criou duas (02) subcomissões com o intuito de apoiar os trabalhos: Subcomissão de 
Comunicação e Subcomissão Temática.

Devido ao contexto de emergência em decorrência da pandemia de contágio pelo novo coronavírus, causador da 
doença infecciosa viral COVID-19, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada por meio 
virtual, à distância, na plataforma do Google Meet.

Para tanto, estão sendo organizados os meios e insumos necessários para prover a participação e acessibilidade 
de todos os delegados, colaboradores e convidados.

3 - TEMA E LEMA DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE BELO HORIZONTE

TEMA:
“Assistência Social: direito do povo e dever do 
Estado, com financiamento público, para enfren-
tar as desigualdades e garantir proteção social”.

LEMA:
“SUAS BH Juntos na luta e participação: 
Contra o descaso com municípios e a população”.
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4 - OBJETIVOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

I. Propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, considerando
            as ofertas e garantia de direitos; 
II. Avaliar e cobrar o cumprimento das diretrizes da gestão descentralizada e participativa do SUAS;
III. Avaliar as desigualdades sociais e a pobreza no Brasil e suas repercussões em Belo Horizonte, à luz dos 
            princípios garantidos na LOAS;
IV. Avaliar o financiamento público da política de assistência social e o cofinanciamento para a concretude 
            da garantia de direitos;
V. Eleger os delegados para a Conferência Regional de Assistência Social, convocada pelo Conselho 
            Estadual de Assistência Social.

5 - EIXOS ORIENTADORES DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE, EM CONFORMIDADE COM 
AS ORIENTAÇÕES DO CNAS

EIXO 1: Por que defender a proteção social não-contributiva?
Ementa: A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos 
direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

EIXO 2 – O isolamento dos Municípios: o risco da quebra do pacto federativo.
Ementa: Financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

EIXO 3 – O papel do controle social no SUAS: funcionamento e atuação na defesa de direitos.
Ementa: Controle social! O lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

EIXO 4 – A importância da gestão do SUAS na garantia das seguranças socioassistenciais.
Ementa: 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 – O agravamento da fome e da desigualdade social: as desproteções sociais em razão de 
renda, gênero, raça, etnia, desastres, emergências dentre outras. 
Ementa: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.

EIXOS DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Os eixos temáticos a serem debatidos foram propostos pela Comissão Organizadora da 14ª Conferência 
Municipal de Belo Horizonte a partir do tema, do lema e dos objetivos sugeridos para o processo conferencial no 
município, neste ano de 2021. Seus objetivos e ementas foram revisados a partir da definição dos eixos 
temáticos propostos pelo CNAS e da necessidade de incluir apontamentos que propiciem reflexões aos 
participantes sobre os impactos da atual conjuntura brasileira na política de assistência social. Essa revisão 
buscou promover o alinhamento entre os processos conferenciais nas esferas municipal, estadual e nacional e 
garantir que os conteúdos previstos sejam abordados no contexto de Belo Horizonte. 

6 - MATERIAIS DE APOIO (clique nos links para abrir)

1- Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Conselho Municipal de Assistência Social 
Link de acesso:  https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conferencia/assistencia-social-14

2 - Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais/CEAS MG
Site: http://conselhos.social.mg.gov.br/ceas/

Segue abaixo, link afeto aos vídeos produzidos pelo CEAS dos eixos e tema central referentes às 
Conferências de Assistência Social:
Tema Central -  http://youtu.be/JVgzGhYpgEg
Eixo 1 - http://youtu.be/-OFc86yYmQ8  
Eixo 2 - http://youtu.be/ojkBX8aFQPE 
Eixo 3 - http://youtu.be/Y47pZ45CLaw
Eixo 4 - http://youtu.be/zd3kyW_KM3A 
Eixo 5 - http://youtu.be/-Ygx0oJtRvg  

3 - Conselho Nacional de Assistência Social 
Todas as informações sobre a Conferência Nacional de Assistência Social estão disponíveis no blog do 
CNAS: https://www.blogcnas.com/12-conferencia-nacional

4 - Vídeo Informativo CMAS
Presidente Lúcio Tolentino - https://bit.ly/informativoCMAS-BH1
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