
 
                                                                  CARTA ABERTA 

Às/Aos Gestoras/es Municipais de Assistência Social 

ASSUNTO: Convocação e Realização das Conferências Municipais de Assistência Social 

nos 853 Municípios Mineiros. 

Este ano de 2021 o Brasil pautará o direito constitucional à Assistência Social no 

processo conferencial. As Conferências de Assistência Social, obrigatoriamente, serão 

realizadas pelas três esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Diante do cenário e conjectura atual, esta é uma excelente oportunidade, coletiva, 

democrática e participativa para demarcarmos o campo da Assistência Social: como 

direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as 

desigualdades e garantir Proteção Social. A temática proposta pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social é a mesma da I Conferência Nacional realizada em 1995, tendo em 

vista o desmonte das políticas públicas e sociais, em especial da Assistência Social e do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com a Emenda Constitucional 95/2016 e a 

Portaria 2362/2019 do Ministério da Cidadania em curso no país. 

As conferencias são instâncias máximas de deliberações no âmbito da Assistência 

Social e do SUAS que, para além do ato de conferir, devemos unificar as vozes de todos 

os atores que integram o maior Sistema de Proteção Social Brasileiro, gestores, 

trabalhadores, conselheiros, usuários, movimentos e organizações sociais, parlamentares 

e a sociedade em geral, em defesa do SUAS, das unidades, serviços, programas, projetos, 

benefícios, transferência de renda e do Cadastro Único Para Programas Sociais. São 

conquistas civilizatórias do povo brasileiro. 

Sabemos que o atual contexto é desafiador por inúmeras questões que se 

agravaram, em especial com a situação de emergência em saúde pública gerada pela 

pandemia do novo coranavírus (Covid-19) e, consequentemente, pelo agravamento da 

fome, da pobreza e da extrema pobreza, das situações de desproteção social, que exigem 

do Estado Brasileiro ações proativas, protetivas e preventivas cada vez mais fortes e 

ampliadas. Nos últimos anos, desde 2016, o orçamento da Assistência Social, no âmbito 

federal, vem sofrendo reduções drásticas, impactando gravemente as gestões municipais. 

Em 2020 o corte foi de 50%, cerca de 1.5 bilhão e, em 2021 o corte foi de 68%, cerca de 

2 bilhões. Este cenário vem provocando a redução das provisões públicas dos serviços, 

programas, projetos, benefícios e transferência de renda num momento que requer 

ampliação e universalização do direito socioassistencial no país. 

É neste cenário que realizaremos nossas conferências municipais. Convocamos as 

gestoras e os gestores municipais dos 853 municípios mineiros, para que realizem as 

conferencias municipais de forma virtual, seguindo todas as recomendações de 

prevenção ao contágio da Covid-19, mesmo que ainda em quantitativo menores pelas 

limitações impostas de ferramentas e plataformas tecnológicas e acesso a internet, porém 

com debates consistentes e propositivos. O Cogemas/MG está à disposição para 

contribuir com os/as Gestores/as Municipais neste processo. Conte conosco! 

Minas Gerais Unida em Defesa do SUAS!!! 

Diretoria Executiva 

Colegiado dos Gestores Municipais da Assistência Social 


