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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS MOÇÕES DA 12ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL  

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A 12ª Conferência Nacional de Assistência Social foi realizada 

no período de 15 a 18 de dezembro de 2021, de forma online, com a presença 

dos delegados natos em Brasília/DF. As normas gerais para a realização das 

conferências de assistência social em âmbito nacional, estadual, do Distrito 

Federal e municipal, foram definidas na Resolução CNAS/MC nº 30, de 12 de 

março de 2021.   

 As deliberações da 12ª Conferência foram acolhidas e aprovadas pela 

Resolução CNAS/MC nº 59, de 14 de fevereiro de 2022. E são objeto de 

acompanhamento pela Comissão de Monitoramento das Deliberações das 

Conferências de Assistência Social, instituída pela Resolução CNAS/MC Nº 40, 

de 23 de julho de 2021. 

 No que concerne às Moções, torna-se relevante deixar registrado que 

elas podem ser compreendidas como posicionamento político individual sobre 

determinado tema, assunto, causa ou situação e que não tem caráter deliberativo 

e, portanto, não estão sujeitas ao mesmo tratamento das deliberações advindas 

do processo conferencial.  

 Os encaminhamentos da Presidência Ampliada (reunião realizada dia 

8/2/2022, das 16h às 20h), aprovado no Pleno na 303ª Reunião Ordinária (8 e 9 

de fevereiro de 2022), foram: 

 

“3.3. Acolhimento das deliberações e das Moções da 12ª 
Conferência Nacional de Assistência Social. 
 
- A Secretaria Executiva providenciará o encaminhamento 
das moções para os órgãos/instâncias competentes. As 
moções que são de competência do CNAS, a SE 
encaminhará para as Comissões correspondentes ao 
tema; e 
- A SE apresentará relatório com levantamento de todas as 
moções encaminhadas e apresentará aos Conselheiros na 
plenária do CNAS”. 
 
 

2. RELATÓRIO SINTÉTICO 

 A Secretaria Executiva recebeu da relatoria da 12ª Conferência Nacional 

o documento em Excel contendo 169 moções. Desse total, duas não foram 

consideradas por estarem repetidas, restando, portanto, 167 moções. Por meio 
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de análise coletiva envolvendo a equipe técnica da Secretaria Executiva do 

CNAS, buscou-se categorizar as moções segundo seu tipo, respeitando a 

nomeação dado pelo delegado que a produziu, sempre que possível. Além disso, 

foi feita uma divisão quanto ao assunto da moção e sua possível aproximação 

com uma das Comissões do Conselho. Dessa forma, obtivemos temos o 

seguinte resultado (Gráfico 1). 

▪ Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de 
Renda: 23 moções; 
▪ Comissão de Política: 36 moções; 
▪ Comissão de Normas: 5 moções; 
▪ Acompanhamento aos Conselhos: 6 moções; 
▪ Monitoramento das Deliberações: 2 moções; 
▪ Comissão de Financiamento: 19 moções; 
▪ Presidência Ampliada: 71 moções; 
▪ Outra Política: 5 moções. 
 

Gráfico 1: Número de moções por Comissão do CNAS correspondentes 

ao tema.  

 

 
Fonte: Moções da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social - elaboração própria.  

 

 No que tange aos tipos de moção, preservou-se a nomenclatura utilizada 

pelo delegado, assim, obtivemos os seguintes números:  

▪ Repúdio: 98;  

▪ Apoio: 15;  

▪ Aplauso: 10; recomendação 20;  

▪ Deliberação: 2;  

▪ Reivindicação: 21;  

▪ Honrosa: 2; e  
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▪ Outras: 2. 

 

 Gráfico 2: Número de Moções segundo o Tipo categorizado. 

 
Fonte: Moções da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social - elaboração própria. 

 

3. CONCLUSÃO  

 No exercício de categorização por aproximação com a temática, a 

Presidência Ampliada ficou responsável pela maioria das moções, 71, que 

representa aproximadamente 43% do total recebido. Do total destas moções 

relacionadas a PA, 46 dizem respeito à organização ou desenvolvimento da 12º 

Conferência Nacional, sobretudo quanto a seu formato online. Também contém 

moções que apontam dificuldades de acesso à plataforma contratada; 

dificuldades de participação; atraso na programação; reclamações sobre 

cerceamento de fala, acessibilidade, (sic). Em segundo lugar, a Comissão de 

Política foi a que mais recebeu a distribuição dos assuntos, com 36 moções 

diversas, relacionadas as ações e ofertas do Sistema Único de Assistência 

Social. 

 À Secretaria Executiva caberá providenciar o envio das moções cujas 

manifestações sejam afetas à outras políticas públicas, segundo já deliberado. 

Entretanto, registra-se a sugestão de que previamente a esta ação, caberia 
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apreciação por parte das Comissões, para julgamento e definições sobre a 

necessidade de envio de alguma moção para outros órgãos.  

 Para conhecer com detalhe os conteúdos das moções, o anexo em Excel 

será disponibilizado por e-mail, contendo planilha geral, com abas que 

identificam as moções por Comissões as quais se aproximam. 

 Submete-se à apreciação da Presidência Ampliada do CNAS. 

 

 É o relatório. 

 

 

Brasília, DF, 7 de junho de 2022. 

Mirian Queiroz 

Secretária Executiva do CNAS – Substituta 

 

 


