
 
 

  

REGIMENTO INTERNO 
 

     Define as regras de funcionamento da 12ª Conferência  
        Nacional de Assistência Social 

Art. 1º A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, convocada pela Portaria 

Conjunta nº 8, de 11 de março de 2021, assinada pelo Ministro de Estado do Ministério da 

Cidadania (MC) e pelo Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), alterada 

pela Portaria Conjunta MC-CNAS n°16, de 2 de dezembro de 2021, em cumprimento ao disposto 

no inciso VI do art.18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e na Resolução CNAS nº 06, de 

9 de fevereiro de 2011, será realizada de 15 a 18 de dezembro de 2021, na modalidade virtual 

para os Delegados das esferas municipais, estaduais, do Distrito Federal, federais e natos 

convidados e observadores. 

Parágrafo único. Excepcionalmente os delegados natos, e parte de colaboradores e 
equipe de apoio técnico- operacional estarão presencialmente, seguindo os protocolos de 
saúde. 

CAPÍTULO I – Dos Objetivos 

Art. 2º A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social constitui-se como instância 
máxima de deliberação da Política de Assistência Social e possui como objetivos: 

I. Avaliar a situação atual e os avanços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), à 
luz do II Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026); 

II. Propor diretrizes para o aperfeiçoamento da Política de Assistência Social; e 
III. Reafirmar a garantia dos direitos socioassistenciais 

 

Seção I – Do Temário 

Art. 3º A 12ª Conferência Nacional define como tema central “Assistência Social: Direito 
do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e 
garantir proteção social” e como Eixos temáticos: 

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. 
 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO II – Dos Participantes 

Art. 4º São participantes da 12ª Conferência Nacional, devidamente credenciados: 
I. Delegados (as); 
II. Convidados (as) do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);  
III. Observadores (as) e acompanhantes de participantes com deficiência; 
IV. Colaboradores (palestrantes, facilitadores (as) e relatores (as); e 
V. Equipe de apoio técnico-operacional, incluindo Secretaria Executiva do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e servidores (as) do Ministério da Cidadania (MC), dentre 
outros. 

Art. 5º Serão convidados (as) da etapa nacional da 12ª Conferência Nacional: 
I. Representantes de redes, fóruns, frentes e comitês que tenham interface com a 

Assistência Social; 
II. Representantes de conselhos nacionais que tenham interface com a Assistência 

Social; 
III. Representantes de ministérios e órgãos federais que não compõem o CNAS e tenham 

interface com a Assistência Social; 
IV. Representantes do Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos;  
V. Representantes do Poder Legislativo; 
VI. Representantes de organismos internacionais que tenham interface com a 

Assistência Social; e 
VII. Os (as) 27 secretários(as) executivos(as) dos Conselhos de Assistência Social dos 

Estados e do Distrito Federal. 
 

Art. 6º Serão observadores na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social as pessoas 
interessadas em acompanhar o processo de discussão e suas resoluções que se inscreverem no 
SISCONFERENCIA no dia previamente definido pelo CNAS, considerando o limite de 300 vagas. 

 

Seção I – Do Credenciamento 

Art. 7º Os participantes Delegados (as), observadores (as), convidados (as) e 

colaboradores (as) da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social devidamente inscritos (as) 

no “SISCONFERÊNCIA” pelos Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Nacional, realizarão seu 

credenciamento, exclusivamente on-line, no período de 12 a 15 de dezembro de 2021, com 

início às 10h do dia 12 de dezembro e fechamento às 12h do dia 15 de dezembro.  

§ 1º O endereço de acesso ao credenciamento será enviado pelo CNAS aos (as) 
participantes descritos no caput, conforme programação previamente divulgada. 

 

§ 2º O credenciamento é um ato individual de responsabilidade do (a) delegado (a), 

que viabilizará seu acesso a todas às plataformas on-line da 12ª Conferência Nacional de 

Assistência Social. 

§3º Excepcionalmente haverá homologação do credenciamento e entrega das 

credenciais para os (as) delegados natos (as) – conselheiros (as) do CNAS e outros participantes, 

definidos pelo CNAS, que estarão presencialmente na 12ª Conferência Nacional de Assistência 

Social. 



 
 

  

Art. 8º Na ausência do Delegado (a) titular, o (a) respectivo (a) suplente - representante 
do mesmo segmento eleito na Conferência Estadual ou do Distrito Federal - poderá ser 
credenciado (a) como titular, desde que inscritos no Sisconferência pelo CEAS e CAS/DF. 

 
Art. 9º No caso de vacância de delegados, conforme prevista na Resolução 37/2021: 
I. Os conselhos estaduais, municipais e do Distrito Federal deverão preferencialmente 

indicar para as Conferências de Assistência Social, delegados eleitos do segmento de usuários, 
no caso de vacância de delegados dos segmentos de trabalhadores e/ou de entidades. 

II. No caso de vacância dos delegados da representação governamental deverá ser 
garantida a representação dos 3 segmentos da sociedade civil, mantendo-se a vacância. 
 

§ 1º O credenciamento do (a) Delegado (a) suplente invalida em definitivo, o 
credenciamento do (a) Delegado (a) titular. 

 
§ 2º Não haverá substituição de delegados (as) por suplentes após o encerramento do 

período estabelecido para o credenciamento. 
 
Art. 10. O (a) Delegado (a) deverá, no ato do credenciamento, indicar o Eixo em que 

deseja participar das discussões no Painel Simultâneo e no primeiro, segundo e terceiro 
momento do Fórum de Deliberações, até o limite de 500 vagas disponíveis. 
 

§ 1º A informação sobre o Eixo para participação no Painel Simultâneo e no Fórum de 
Proposta estará disponibilizada na Plataforma da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 
 

§ 2º Para as pessoas com deficiência será garantida a acessibilidade para a Conferência. 
 

§ 3º Os Convidados (as) e observadores (as) poderão escolher, a seu critério, o Eixo para 
participação no Painel Simultâneo e no Fórum de Proposta, até o limite de lotação da sala virtual, 
500 vagas. 

 
Art. 11. Os convidados, observadores e colaboradores da 12ª Conferência Nacional 

terão os materiais da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social disponibilizados após seu 
credenciamento, observado o período estabelecido no Art. 7º. 
 

Parágrafo único. As excepcionalidades que surgirem no credenciamento serão 
encaminhadas à Sala de Soluções. 
 

CAPÍTULO III – Do Regimento Interno 
Seção I – Das etapas de construção participativa do Regimento Interno 

 
Art. 12. O processo de aprovação do presente Regimento Interno constituirá de duas 

etapas: 
I. Consulta aos Delegados Eleitos e devidamente inscritos no SISCONFERÊNCIA; e 
II. aprovação do Regimento Interno pelos Delegados (as) devidamente credenciados. 
 



 
 

  

Art. 13. A Consulta aos Delegados Eleitos sobre a versão preliminar deste Regimento 
Interno será realizada por meio eletrônico, com abertura no dia 23 de novembro às 10h e 
fechamento no dia 06 de dezembro às 22h. 

 
Art. 14. Os (As) Delegados (as) eleitos (as) terão acesso à versão preliminar do 

Regimento Interno da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social disponibilizados 
previamente, a partir da sua inscrição no “SISCONFERÊNCIA” pelos Conselhos de Assistência 
Social dos Estados, Distrito Federal e Nacional, considerando que os mesmos deverão estar 
inscritos para se habilitarem a fazer contribuições à versão preliminar do Regimento Interno no 
período de 1° a 20 de novembro. 

 
Art. 15. A Comissão Organizadora apresentará esta proposta de Regimento Interno em 

consulta aos (as) Delegados (as) Eleitos (as) e inscritos (as) para a 12ª Conferência Nacional de 
Assistência Social no período de 23 de novembro, com início às 10h até o dia 06 de dezembro, 
com fechamento às 22h. 
 

Parágrafo único. O prazo final para os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e 
Nacional incluírem no SISCONFERÊNCIA a relação com nome dos delegados, titulares e suplentes 
eleitos (as) nas conferências, anexando a Ata de homologação da respectiva Conferência, será 
até o dia 20 de novembro de 2021. 
 

Art. 16. As propostas advindas da Consulta aos Delegados (as) eleitos e inscritos no 
SISCONFERÊNCIA serão analisadas e sistematizadas pela Comissão Organizadora, para a 
consolidação da versão do Regimento Interno adotada na 12ª. Conferência Nacional de 
Assistência Social. 

 
Art. 17. A apreciação e votação do Regimento Interno pelos (as) Delegados (as) da 12ª 

Conferência Nacional de Assistência Social devidamente credenciados (as) será em formato 
virtual pela plataforma E-LOAS, no dia 15 de dezembro, no horário de 17h até o dia 16 às 10h, 
horário de Brasília/DF. 

 
§ 1º O Regimento Interno aprovado será enviado por meio eletrônico a todos os estados 

e Distrito Federal logo após sua aprovação e disponibilizado na Plataforma da 12ª Conferência 
Nacional de Assistência Social para conhecimento e consulta de todos (as) os (as) participantes. 
 

§ 2º Os Conselhos de Assistência Social dos Estados e do Distrito Federal repassarão para 
os (as) delegados (as) eleitos do seu estado o Regimento Interno da 12ª Conferência Nacional 
de Assistência Social durante o período de Consulta e ao longo de todo o período que antecede 
a etapa nacional. 

 
Art. 18. Os Conselhos de Assistência Social dos Estados e do Distrito Federal deverão 

apoiar os (as) delegados (as) para participarem das atividades virtuais. 
 

CAPÍTULO IV – Da Organização 

Art. 19. A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social será presidida pelo Presidente 

e Vice--Presidente do CNAS. 



 
 

  

Art. 20. A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social será constituída de Plenárias, 

Painéis Simultâneos, Espaço aberto para Movimentos Sociais, Fóruns de Deliberações por Eixo 

e outras atividades previstas na Programação. 

Parágrafo único. A 12ª Conferência Nacional terá como convidado de honra o 

Excelentíssimo Ministro de Estado do Ministério da Cidadania. 

Seção I –Da Programação 

Art. 21. Da programação: 

15 de dezembro 

ABERTURA 

09h30 – 11:30h - Solenidade de abertura e Ato em comemoração aos 28 anos da 

LOAS   

11h30 - 12h - Apresentação Cultural 

14h - 16h - Palestra Magna  

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

para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” Professora Doutora 

Joaquina Barata Teixeira  

16h– Lançamento do Livro “SUAS, um jeito de ser na cultura política brasileira” 

Autora: Ieda Castro 

17h – Votação do Regimento Interno 

16 de dezembro 

10:00h – Continuação do Regimento Interno 

10:30h - Apresentação dos status das deliberações da 11ª Conferência Nacional de 

Assistência Social 

10:30h - 12h - Painéis Simultâneos  

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. 

10h - 10h30 - Introdução de cada Eixo a partir das deliberações recebidas dos Estados 

e do DF à luz do II Plano Decenal  

Equipe de Relatoria 

Coordenação e Mediação: Conselheiros/as Nacionais 

10h30 – 12h – Debate 

14h30 – 17h  

1º MOMENTO – Fórum de Debate por Eixo - Apresentação de emendas às 

deliberações sistematizadas 

Equipe de Relatoria 

Coordenação e Mediação: Conselheiros/as Nacionais 

17 de dezembro 

09h30 - 10h - Apresentação Cultural 

10h - 12h - CINE DEBATE 

10h – 10h30 - Apresentação do Documentário Eu Existo 

10h30 – 11h30 - Debate  

Coordenador Conselheiro Nacional 

14h30 – 17h 

2º MOMENTO - Fórum de votação - Votação das propostas de emendas pelos (as) 

delegados (as) por Eixo 

Equipe de Relatoria  

Coordenação e Mediação:  Conselheiros/as Nacionais 

18 de dezembro 

9h30 – 10h - Apresentação Cultural  

10h – 12h 

3º MOMENTO - Fórum de Priorização das Deliberações - Priorização das Deliberações 

por Eixo 

Equipe de Relatoria 

Coordenação e Mediação: Conselheiros/as Nacionais 

14h – 14h30 – Apresentação cultural  



 
 

  

14h30 - 15h - Plenária Final  

15h - 16h - Encerramento  

 
Seção II – Da Participação nos Debates 

 
Art. 22. É facultada aos (as) Delegados (as) e convidados (as) e observadores (as) a 

participação na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, com direito à voz e manifestação 
por escrito no chat, nos momentos previstos na Programação e nesse Regimento Interno. 

 
Parágrafo único. O tempo para cada intervenção será de, no máximo, 3 (três) minutos 

limitados à 2 blocos de 4 (quatro) delegados. 
 

Seção III – Das Deliberações Estaduais e do Distrito Federal 
 

Art. 23. Os Conselhos de Assistência Social dos Estados e do Distrito Federal deverão 
preencher os instrumentais das etapas estaduais e do Distrito Federal no SISCONFERÊNCIA e 
anexar o Relatório e Avaliação das conferências, bem como a relação com nomes dos delegados, 
titulares e suplentes eleitos (as) nas conferências, anexando a Ata de homologação da respectiva 
Conferência para análise e deliberação pela Etapa Nacional no período de 8 a 20 de novembro 
de 2021. 
 

Parágrafo único. Serão encaminhadas até 10 deliberações para a União, considerando 
o número mínimo de duas deliberações por Eixo, conforme Informes CNAS 4 e 5/2021. 

 
Seção IV – Da Sistematização e da Equipe de Relatoria 

 
Art. 24. A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social contará com uma Equipe de 

Relatoria que terá por objetivo contribuir com a Comissão Organizadora no formato e 
metodologia da 12ª Conferência Nacional, com a análise e sistematização das deliberações 
prioritárias oriundas dos estados e do Distrito Federal, organização e registro do processo 
decisório e sistematização das deliberações. 
 

Parágrafo único. A Equipe de Relatoria terá a possibilidade de elaborar sugestão de 
redação de deliberação que agregue e sintetize deliberações semelhantes, garantindo a 
preservação do conteúdo das deliberações originárias. 

 
Art. 25. Para preservar a autoria das deliberações que comporão o Caderno de 

Deliberações, as deliberações enviadas pelos estados e Distrito Federal terão suas origens 
identificadas durante o processo de sistematização. 

 
Art. 26. As deliberações sistematizadas das conferências estaduais e do Distrito Federal 

constarão do Caderno de Deliberações, que será disponibilizado na plataforma da 12ª 
Conferência Nacional de Assistência Social. 
 

Seção V – Da Atividade de Abertura da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social 
 



 
 

  

Art. 27. A atividade de abertura da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social 
acontecerá na modalidade virtual às 9h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 15 de dezembro, 
horário de Brasília/DF. 

 
Art. 28. Buscando contemplar a diversidade dos segmentos representativos da política 

de assistência social, serão convidados para participar da abertura da 12ª Conferência Nacional 
de Assistência Social representantes do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
Ministério da Cidadania (MC), Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da 
Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Fórum Nacional 
de Secretários (as) de Estado da Assistência Social (FONSEAS), Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), Movimento Nacional de Entidades de Assistência 
Social (MNEAS), Rede Nacional de Defesa e Assessoramento no SUAS - RENDAS Brasil, Fórum 
Nacional dos (as) Trabalhadores (as) do Sistema Único da Assistência Social (FNTSUAS), Fórum 
Nacional dos (as) Usuários (as) do Sistema Único da Assistência Social (FNUSUAS), Frente 
Parlamentar em Defesa do SUAS, Ministério Público Federal, Frente Nacional em Defesa do 
SUAS e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), e com uma atividade cultural alusiva ao 
Dia da Assistência Social. 

 
Art. 29. A mesa de abertura da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social contará 

com pronunciamento de autoridades definidas pela Comissão Organizadora, sendo 
imprescindível que os Fóruns e Colegiados tenham direto a fala respeitando a paridade entre 
Sociedade Civil e Governo. Com tempo para cada pronunciamento. 

 
Seção VI – Dos Painéis Simultâneos por Eixo 

 
Art. 30. Com vistas a contribuir com a qualificação das deliberações das conferências 

estaduais e do Distrito Federal, contidas no Caderno de Deliberações, serão organizados Painéis 
Simultâneos por Eixo, antecedendo a realização dos Fóruns de apreciação, discussão, votação e 
priorização das Deliberações. 

 
Seção VII – Dos Fóruns de Deliberações 

 
Art. 31. Os Fóruns de Deliberações serão realizados nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, 

conforme programação e horário de Brasília/DF. 
 

Parágrafo único. Os Fóruns de Deliberações serão organizados a partir dos Eixos 
temáticos definidos para a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 

 
Art. 32. A participação de delegados (as) nos Fóruns de Deliberações por Eixo 

considerará: 
I. A distribuição de delegados (as) ocorrerá no momento da realização do 

credenciamento obedecendo o limite máximo de 500 participantes por Eixo; 
II. A garantia de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme 

orientações colhidas na ficha de inscrição e no credenciamento de delegados (as); 
III. A garantia de acompanhamento adequado à participação dos (as) usuários (as). 
 
 



 
 

  

Art. 33. Caberá à Comissão Organizadora indicar conselheiros (as) do CNAS para 
coordenar/facilitar os Fóruns de Deliberações, com apoio da Equipe de Relatoria. 

 
 
Art. 34. Os Fóruns de Deliberações por Eixo serão compostos, necessariamente, por 

Coordenadores (as) e Delegados (as), subdivididos (as) nos 5 (cinco) eixos, de acordo com a 
Programação da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 

 
 
Art. 35. Cada Fórum de Deliberações por Eixo terá 1 (um) / (uma) coordenador 

designado (a) pelo CNAS e 1 (um) /(uma) Delegado(a) eleito entre os (as) presentes para auxiliar 
o/a Coordenador(a). 

 
Parágrafo único. Os (As) Coordenadores(as) indicado pelo CNAS terão como função 

coordenar os debates, administrar o tempo de discussão, garantir o direito à voz aos (as) 
participantes e acompanhar o processo de votação nominal, auxiliado pelo Delegado(a) 
eleito(a). 

 
 
Art. 36. Os Fóruns de Deliberações deverão apreciar, debater, votar e priorizar as 

deliberações contidas no Caderno de Deliberações advindas dos Estados e do Distrito Federal 
relativas ao seu temário específico e serão realizados em três momentos: Primeiro momento – 
Fórum de Debate - Apresentação de emendas às deliberações sistematizadas; Segundo 
momento – Fórum de votação - Votação das propostas pelos (as) delegados (as) do Eixo; e 
Terceiro momento – Fórum de Priorização das Deliberações - Priorização das Deliberações por 
eixo. 
 

Seção VIII – Do Primeiro Momento - Fórum de Debate por Eixo - Apresentação de 
emendas às deliberações sistematizadas 

 
Art. 37. O primeiro momento - Fórum de Debate por Eixo acontecerá no dia 16 de 

dezembro no período de 14h30 às 17h, em 5 (cinco) salas virtuais distintas, considerando os 
Eixos com o objetivo de garantir a discussão e a apresentação de emendas para qualificar as 
deliberações advindas dos estados e do Distrito Federal. 
 

§ 1º As emendas, previstas no Caput do presente artigo, apresentadas para qualificar as 
deliberações advindas dos estados e do Distrito Federal, deverão ser inseridas na plataforma no 
dia 15 de dezembro a partir das 17h até o dia 16 de dezembro às 08h. 

 
§ 2º Não serão aceitas novas propostas de emendas no momento do debate. 
 
Art. 38. Os (as) delegados (as) poderão apresentar emendas supressivas, aditivas e 

substitutivas, de acordo com o eixo para o qual foram credenciados. 
 

§ 1º As deliberações que não sofrerem emendas serão consideradas aprovadas e 
seguirão para a próxima etapa do Fórum de Deliberações. 

 



 
 

  

§ 2º As deliberações que sofrerem emendas dos (as) delegados (as) do Eixo serão 
organizadas pela Equipe de Relatoria para serem apreciadas e votadas na próxima etapa do 
fórum de Deliberações. 

 
Art. 39. Após o encerramento do primeiro momento do fórum de Deliberações não será 

mais possível propor novas emendas ao texto. 
 

Seção IX – Do Segundo Momento - Fórum de votação - Votação das propostas de 
emendas pelos (as) delegados (as) por Eixo 

 
Art. 40. O segundo momento - Fórum de votação por Eixo acontecerá em 5 (cinco) salas 

virtuais distintas, considerando os Eixos e consiste na votação das propostas de emendas no 
período de 14h30 às 17h, horário de Brasília/DF, do dia 17 de dezembro de 2021, e será 
organizado a partir do trabalho realizado no primeiro momento e sistematizado pela Equipe de 
Relatoria. 

 
Art. 41. Neste momento, os (as) delegados (as) votarão as deliberações, de acordo com 

o Eixo em que foram credenciados (as), podendo indicar se aprovam: 
a) a deliberação em sua redação original, ou 

 
b) a deliberação com alteração de texto, conforme emendas feitas no primeiro 

momento. 
 

§ 1º Serão consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem maioria simples dos 
votos (50% mais um) e seguirão para o terceiro momento do Fórum de Deliberações. 

 
 2º As orientações sobre o processo de votação serão disponibilizadas na sala virtual do 

fórum de Deliberações. 
 

Seção X – Do Terceiro Momento - Fórum de Priorização das Deliberações - 
Priorização das Deliberações por Eixo 

 
Art. 42. O terceiro momento - Fórum de Priorização das Deliberações acontecerá em 5 

(cinco) salas virtuais distintas, e consiste na priorização das deliberações em cada Eixo, no dia 
18 de dezembro de 2021, de 10h as 12h, horário de Brasília/DF, e será organizado pela Equipe 
de Relatoria a partir do trabalho realizado no segundo momento dos Fóruns de Deliberações. 

 
Art. 43. Os (as) delegados (as) poderão escolher até 7 (sete) deliberações em cada Eixo, 

para priorização e ranqueamento de cinco deliberações também de cada Eixo na Plenária Final. 
 
Art. 44. As 7 (sete) deliberações mais votadas/escolhidas de cada Eixo serão organizadas 

pela Equipe de Relatoria e lidas e priorizadas e ranqueadas na Plenária Final da 12ª Conferência 
Nacional de Assistência Social e constarão no relatório final como deliberações prioritárias 
nacionais, juntamente com todas as deliberações aprovadas no segundo momento do Fórum de 
Deliberações. 
 



 
 

  

§ 1º Todas as deliberações aprovadas no segundo e terceiro momento dos Fóruns de 
Deliberações constarão no relatório final da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 
 

§ 2º Havendo empate entre as deliberações no Eixo e na Plenária Final dar-se-á nova 
votação entre as que ficaram empatadas, sendo que o tempo disponível para nova votação será 
de no máximo 30 minutos. 

Seção XI – Das Moções 
 

Art. 45. Moções são manifestações políticas da 12ª Conferência Nacional de Assistência 
Social e poderão ser apresentadas conforme orientações indicadas no ambiente virtual da 
conferência, em formulário próprio específico para votação, por quaisquer dos (as) 
participantes, identificando explicitamente em termos de Apoio, Repúdio ou Reinvindicação e 
seu destinatário (a). 
 

§ 1º As Moções deverão ser cadastradas e incluídas no ambiente virtual da 12ª 
Conferência Nacional pelo proponente impreterivelmente no período das 12h do dia 15 de 
dezembro de 2021 até às 18h do dia 16 de dezembro. 

 
§ 2º Apenas serão aceitas moções que versem sobre tema que sejam de interesse ao 

SUAS e não exclusivamente ao temário. 
 
Art. 46. As moções deverão ser votadas pelos participantes da 12ª Conferência Nacional 

de Assistência Social impreterivelmente a partir das 8h até 21h do dia 17 de dezembro de 2021. 
 
Parágrafo único. Somente as moções que tiverem aprovação de no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) mais um dos votos válidos serão aprovadas e lidas na Plenária Final da 
conferência. 

 
 

Seção XII – Da Plenária Final 
 

Art. 47. A Plenária Final da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social acontecerá às 
14h do dia 18 de dezembro de 2021, horário de Brasília/DF. 

 
Art. 48. A Plenária final terá a coordenação e mediação do Presidente e Vice-Presidente 

do CNAS, com apoio da Equipe de Relatoria. 
 
Art. 49. A Plenária Final votará 5 (cinco) deliberações por Eixo, a partir das 7 (sete) 

deliberações priorizadas no terceiro momento. 
 

Parágrafo único. Será realizada a leitura das 7 (sete) deliberações priorizadas por Eixo, 
com posterior votação e apresentação do resultado final. 

 
Art. 50. As moções que estiverem dentro dos critérios aprovados por este regimento, 

conforme artigos 45 e 46, serão lidas em bloco na Plenária Final, sendo as demais postadas no 
ambiente virtual para conhecimento dos participantes. 

 



 
 

  

Seção XIII – Do Encerramento da 12ª Conferência Nacional 
 

Art. 51. A atividade de encerramento da 12ª Conferência Nacional acontecerá no 18 de 
dezembro de 2021, logo após a Plenária Final. 

 
Art. 52. Buscando contemplar a representatividade, a mesa de encerramento da 12ª 

Conferência Nacional será composta pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
Ministério da Cidadania (MC), Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da 
Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Fórum Nacional 
de Secretários (as) de Estado da Assistência Social (FONSEAS), Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), Movimento Nacional de Entidades de Assistência 
Social (MNEAS), Rede Nacional de Defesa e Assessoramento no SUAS - RENDAS Brasil, Fórum 
Nacional dos (as) Trabalhadores (as) do Sistema Único da Assistência Social (FNTSUAS), Fórum 
Nacional dos (as) Usuários (as) do Sistema Único da Assistência Social (FNUSUAS), Frente 
Parlamentar em Defesa do SUAS, Ministério Público Federal, Frente Nacional em Defesa do 
SUAS e APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. 

 
Art. 53. A atividade de encerramento da 12ª Conferência Nacional contará com 

pronunciamento de autoridades definidas pela Comissão Organizadora e com atividade cultural, 
sendo imprescindível que os Fóruns e Colegiados tenham direto a fala respeitando a paridade 
entre Sociedade Civil e Governo. Com tempo para cada pronunciamento. 
 

 
CAPÍTULO V – DO PÓS-CONFERÊNCIA 

 
Art. 54. As deliberações aprovadas na 12ª Conferência Nacional serão publicadas por 

meio de Resolução do CNAS no mês de fevereiro/2022 e enviadas para o e-mail de todos os 
delegados participantes. 
 

Art. 55. O CNAS, no uso das competências que lhe confere o artigo 18 da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica Assistência Social – LOAS e na Resolução CNAS/MC Nº 
40, de 23 de julho de 2021, que institui a Comissão de Monitoramento das Deliberações das 
Conferências de Assistência Social, deverá acompanhar e monitorar a implementação das 
deliberações da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 
 

I – Caberá ao CNAS estabelecer os instrumentos e ações necessárias para o 
acompanhamento e avaliação das deliberações da 12ª Conferência Nacional. 
 

II – Caberá ao CNAS cumprir e fazer cumprir as deliberações da 12ª Conferência Nacional 
na formulação da Política Nacional de Assistência Social, bem como em eventuais editais e 
outras estratégias de promoção, controle, defesa e garantia dos direitos socioassistenciais. 

  
  
 
 
 
 



 
 

  

 
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 56. A Comissão Organizadora da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social 

divulgará, após o término do credenciamento, em acordo com o art. 7, o número de delegados 
(as), convidados (as) e observadores (as) credenciados (as) na 12ª Conferência Nacional. 

 
Art. 57. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social.  


