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 MOÇÃO DE APOIO  

Docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em 

SERVIÇO SOCIAL da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, 

manifestam seu apoio e partilha com a organização e realização da CNDAS   

- CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   

A CNDAS registra o esforço da sociedade civil em manter a ocorrência 

bienal deste encontro que é parte do processo democrático de discussão e 

deliberação entre representantes dos entes federativos, usuários e 

trabalhadores, representantes individuais e coletivos da sociedade civil na 

política de assistência social. A realização da CNDAS é expressão da 

resistência em defesa da democracia e da política pública de assistência 

social e dos direitos dos/das cidadãos/ãs brasileiros/as às atenções que ela 

presta.  

Negou o Governo Federal o chamamento da XII Conferência Nacional de 

Assistência Social a se realizar em 2019. Negou o Ministério da Cidadania a 

proposta do CNAS-Conselho Nacional de Assistência Social para sua 

realização.  

Reagiu e reage a sociedade brasileira, suas forças de democráticas, os 

representantes de governos dos entes federativos municipais e estaduais 

que realizaram Conferências locais e regionais.  

O tema estabelecido para o ciclo conferencial de 2019 firma os termos da 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS de 1993 ao afirmar: ASSISTÊNCIA 

SOCIAL É DEVER DE ESTADO E DIREITO DE CIDADANIA. Nos dias 25 e 26 de 

novembro de 2019 em Brasília está sendo posta em debate a afirmação:  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO 

E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.  

O Governo Federal, com sua intervenção autoritária revertendo 

posicionamento aprovado democraticamente pelo CNAS, fere a paridade 

do pacto federativo, rompe o diálogo entre os entes que juntos constituem 

o SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, uma política de Estado 

unitária, isto é, para todo o Brasil.  Restringe o governo federal sua presença 

para o diálogo. Essa manifestação antidemocrática não foi aceita pela 

sociedade civil que juntou forças para instalar uma mesa para diálogo entre 

representantes da sociedade civil e representantes dos entes federativos 

locais e regionais.  

O processo de Conferências, nas três esferas de governo, a cada dois anos, 

é fundamental para a democratização da política de assistência social, a 

garantia do direito constitucional à participação e ao controle social. 

Municípios e estados realizaram suas conferências, reafirmando o 

compromisso com o fortalecimento do SUAS à revelia da desconstrução em 

curso pelo governo federal. 

Esse processo revela que o SUAS é uma política de Estado, conquista da 

sociedade e construção coletiva!   

O SUAS RESISTE! 

25 de novembro de 2019. 
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