INFORME 07/2019
Assunto: Distribuição de vagas para participação na CNDAS
O movimento democrático pela participação na CNDAS
A Conferência Nacional Democrática de Assistência Social - CNDAS já é uma realidade em
construção, com uma forte mobilização em todos os cantos do Brasil e com ampla
participação. Até agora, 264 das mais diversas entidades e organizações da sociedade civil e
o CONGEMAS convocam a CNDAS. São os/as usuários/as, os/as trabalhadoras/es, as/os
gestoras/es da política, o movimento social e as entidades de assessoramento, defesa de
direitos e prestação de serviços, protagonizando nossa mobilização de resistência
democrática. Somam-se a esses, mandatos de parlamentares e ativistas diversos.
As Conferências Estaduais são realizadas em todo o país com uma grande adesão à temática
proposta pelo coletivo que convocou e ora organiza a CNDAS. As últimas informações dão
conta, que um quantitativo surpreendente de 26 estados e o Distrito Federal realizarão suas
conferências, sendo que dentre esses, somente três realizarão conferências com modelos
diferenciados e/ou de iniciativa da sociedade civil. Assim, até agora há somente um estado
sem indicativo de realização de Conferência oficial ou extraoficial. Esta é uma informação
muito importante e traduz a força coletiva, considerando que não há financiamento
específico do ente federal responsável pela coordenação da política, nem adesão, nem apoio
político, nem produção de quaisquer materiais de suporte.
Do mesmo modo, há conferências municipais com mobilização crescente dos usuários.
Faremos um grande balanço nacional da realização das municipais, cujos CMAS empreendem
um grande e reconhecido esforço em tempos tão difíceis. Um rápido levantamento realizado
junto a 23 CEAS dão conta que cerca de 2.400 conferências municipais já foram realizadas.
Considerando que o prazo só se expira em setembro e outros estados vão até outubro, é fato
que o Brasil está em movimento.
Assim, os entes federativos que compõem o SUAS assumem suas responsabilidades legais,
sócio-institucionais, éticas e políticas. O sistema mostra a sua cara diante do crescente
autoritarismo, da escassez, do sofrimento do povo, do descaso e da desumanização.
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Este coletivo convocou a CNDAS e contribui para o movimento de conferências municipais e
estaduais, articulando, mobilizando e apoiando com proposição de tema, de textos bases em
cada um dos eixos, de análise de conjuntura e de proposição de dinâmica e metodologia para
a realização, desde roteiros de informações para balanço até propostas de formas
motivadoras de participação nos debates.
Neste informe 7, apresentamos os parâmetros para distribuição das 600 VAGAS para
participantes da Conferência Nacional Democrática da Assistência Social.
Para tanto, consideramos o caráter especial e o objetivo do nosso evento nacional. Essa
Conferência constitui, sobretudo, um ato político, no melhor dos sentidos da política, como
defesa do interesse público e da democracia como direito de todos.
Uma característica da CNDAS é o seu aspecto popular, plural e mais livre para a participação,
com vistas à defesa da Assistência Social, com definição de estratégias conjuntas no contexto
da conjuntura brasileira e a partir do balanço realizado com a participação de todos. Desse
modo, a participação na CNDAS deverá levar em consideração a diversidade na sua
composição, de segmentos, de regiões brasileiras, e de origem – sejam representantes
oriundos das conferências estaduais e municipais oficiais (aquelas chamadas pelos Conselhos
de Assistência Social) ou sejam aqueles oriundos de conferências não convencionais e
populares (baseadas na capacidade organizativa da sociedade civil).
Teremos um dia e meio de participação e de manifestação com avaliações e denúncias da
situação da Assistência Social e dos sujeitos de direitos nos municípios. Nosso esforço é para
trazer a agenda da Assistência Social para a cena política, mostrar o descaso do poder público
a quem compete por determinação constitucional, o combate à pobreza, o enfrentamento
às desigualdades sociais e a garantia de proteção social, por meio de políticas públicas, de
modo a fortalecer as lutas sociais pelos Direitos, pela Democracia e pela Seguridade Social
Pública e Universal.
No segundo e último dia, à tarde, teremos uma audiência pública realizada pela Comissão de
Participação Legislativa da Câmara Federal, atendendo ao requerimento da Deputada Érica
Kokay do Distrito Federal. Oportunidade em que o Parlamento, por meio da Comissão e da
Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, discutirá no coletivo os rumos do SUAS e as
estratégias para nossas lutas.
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A CNDAS é nosso grito de resistência, mas precisa se constituir numa oportunidade de
acumular forças e, unificados, decidirmos sobre as melhores estratégias. Portanto, está longe
de ser uma conferência convencional com delegados e regras para constituir discussões e
deliberações de propostas. É um evento de posição política estratégica, de diálogo com a
sociedade, com o objetivo de superar nosso âmbito interno e ir além, porque entendemos
que as saídas são coletivas e precisam ser ampliadas.
Os parâmetros que apresentamos a seguir consideram, pois, esses objetivos e a natureza da
Conferência Nacional Democrática.
Organização da Participação
Entendemos e defendemos que cabe valorizar e motivar as Conferências Estaduais para que
escolham seus representantes, pelos municípios e estado (antes delegados formais) e
garantam as condições financeiras para que estejam na CNDAS onde haverá, também, a
Audiência Pública na Câmara dos Deputados, com centralidade para o financiamento do
SUAS, assunto do maior interesse dos estados e todos os municípios brasileiros.
Entendemos também que a CNDAS deve valorizar e abrir espaço para a representação de
entidades, movimentos sociais, universidades, especialmente àquelas que juntos
convocaram a CNDAS. E por fim, todas/os aquelas/es que desejarem de forma autônoma,
participar.
Dessa forma propomos e organizamos dois tipos de participação, por representação ou por
iniciativas individuais, conforme segue:
1. 300 Vagas para representantes dos municípios e estados indicados pelas Conferências
Estaduais chamadas pelos CEAS e/ou em plenária das Conferências Estaduais Democráticas;
2. 300 Vagas livres para pessoas e/ou Entidades, Conselhos, Movimentos Sociais, que se
inscreverem conforme será publicado e divulgado pela Executiva da CNDAS.
Importante ressaltar que, por ora, não vemos necessidade e viabilidade de definição formal
de vagas por estados, dadas as condições de realização e natureza da CNDAS. Vamos
aguardar informações de cada CEAS para fazer alguma compatibilização, se houver
necessidade. É importante observar que a CNDAS está sendo organizada em sintonia com o
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processo de mobilização nacional, respeitando a democracia participativa nas esferas
municipal e estadual.
Lembramos que a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social será realizada nos
dias 25 e 26 de novembro de 2019 no Auditório da ADUNB – Associação dos Docentes da
Universidade de Brasília – UNB. O local tem capacidade para acolher 600 (seiscentas)
pessoas.
Ressaltamos que os Conselhos Estaduais de Assistência Social – CEAS (ou a quem couber
conduzir as Conferências Democráticas) deverão informar à Comissão Executiva da CNDAS
até dia 30/10, o número e, quando possível, o nome dos representantes que participarão da
CNDAS, por meio do endereço eletrônico: conferencianacional2019@gmail.com. Para
aqueles estados cujas Conferências serão realizadas em novembro, o prazo para envio das
informações pelos CEAS, é até dia 15/11.
No caso das vagas livres os Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS, na medida em
que decidirem enviar representantes à CNDAS, arcando com os custos, deverão encaminhar
os nomes dessas representações para a Comissão Executiva da CNDAS por meio do
endereço: conferencianacional2019@gmail.com, o que será considerado como pré-inscrição.
Os demais interessados poderão realizar também sua pré-inscrição, assim que
disponibilizarmos a ferramenta por meio de formulário online. Para confirmarmos as
inscrições, posteriormente, consideraremos a ordem de acesso. Havendo vagas
remanescentes serão disponibilizadas.
Torcemos e conclamamos para que nos mobilizemos e façamos grandes conferências
municipais, estaduais e distrital, rumo à Nacional.
Todas/os nas Conferências Municipais, Estaduais e na Conferência Nacional
Democrática de Assistência Social!
Brasília, setembro de 2019
Movimento unificado em defesa da Assistência Social como
política pública, direito do cidadão e dever do Estado
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