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INFORME TÉCNICO SEBES/SUAS Nº 09 

 

ASSUNTO: 13ª Conferência Municipal de Assistência Social 

 

A Secretaria do Bem Estar Social –SEBES em parceria com o Conselho Municipal 

de Assistência Social, vem convidar e convocar a todas as Organizações da Sociedade 

Civil a mobilizar e participar da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social com o 

tema central “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com 

financiamento público, para enfrentar as desigualdades e Garantir a Proteção 

Social”, convocada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução CNA/MC 

nº 30 de 12 de março de 2021. 

Nesta vertente, é de suma importância a participação de toda população 

Bauruense e de todos os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

no levantamento das propostas e nas indicações para Delegados conforme os 05 Eixos 

norteadores sendo eles: 

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. 
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Em atendimento às determinações preconizadas e recomendações do Conselho 

nacional de Assistência Social, a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será 

realizada no formato híbrido com ações presenciais e remotas, adotando as medidas 

para a prevenção e contenção de novo coronavírus, respeitando as regras sanitárias de 

orientações para o distanciamento social evitando aglomerações de pessoas, 

garantindo a segurança dos munícipes. 

Portanto, a Conferência Municipal de Assistência Social faz parte do processo 

de Participação Popular e Controle Social da Política de Assistência Social, prevista na 

Constituição Federal de 1988 e normatizada na Lei Orgânica da Assistência Social de 

1993. 

      Bauru, 15 de julho de 2021. 
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