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Comissão Executiva da CNDAS 

Aguinaldo Umberto Leal (FORUSUAS/ARO); 
Aldenora González (CNAS/Instituto Eco
Vida);
Ana Lígia Gomes (Frente em Defesa do 
Suas e da SS);
Andrea Esmeraldo (CFP);
Daniela Castilho (CFESS);
Daniel Arruda (Assessoria CFP);
Itanamara Guedes Cavalcante (Frente 
Nacional em Defesa do Suas e da SS);
Ivone Castro (Coegemas/MG);
José Antônio Moroni (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS/Inesc/Plataforma 
dos Movimentos Sociais);
José Crus (Congemas/Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS);
Jucimeri Isolda Silveira (Frente em Defesa 
do Suas e da SS/CRESSPR/PUCPR);
Kênia Augusta Figueiredo (UnB);
Luziele Tapajos (Frente em Defesa do Suas 
e da SS);
Magdalena Sophia Queiroz (Secretária 
Executiva);
Marcia Lopes (Frente Nacional em Defesa 
do Suas e da SS);
Margareth Alves Dallaruvera (CNAS/Fenas);
Maria Luisa Rizzoti (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS);
Marlene Azevedo (Gabinete da Dep. 
Distrital Arlete Sampaio/ Frente Nacional 
em Defesa do Suas e da SS);
Natalina Ribeiro (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS/Grito dos Excluí-
dos Continental); 
Simone Albuquerque (Frente em Defesa do 
Suas e da SS).

GT Infra Estrutura

Ana Lígia Gomes (Frente em Defesa do 
Suas e da SS);
Magdalena Sophia Queiroz (Secretária 
Executiva);
José Antônio Moroni (Frente em Defesa 
do Suas e da SS/Inesc/Plataforma dos 
Movimentos Sociais);
Marlene Azevedo (Frente em Defesa do 
Suas e da SS);
Kênia Augusta Figueiredo (UnB); 
Simone Albuquerque (Frente em Defesa do 
Suas e da SS).

GT Comunicação

Daniela Castilho (CFESS);
Irene Rodrigues (CONFETAM);

Josenildo Barbosa (COEGEMAS-PE);
Jucimeri Isolda Silveira (Frente em Defesa 
do Suas e da SS/CRESSPR/PUCPR);
Luziele Tapajos (Frente em Defesa do Suas 
e da SS);
Assessoria Comunicare.

GT Articulação e Mobilização

Aguinaldo Umberto Leal (FNUSUAS);
Aldenora González (CNAS/FNUSUAS);
Andrea Esmeraldo (CFP);
Conceição Luz (SASERJ/ CEAS-RJ);
Eliane Oliveira (Instituto EcoVida);
Heloisa Mesquita (Frente Nacional Defesa 
Suas e da SSPUC-RJ); 
Itanamara Guedes Cavalcante (Frente 
Nacional em Defesa do Suas e da SS);
Jairo Dias (CEAS/MA);
Sandra Barbosa (FENATIBREV);
Márcia Lopes (Frente Nacional em Defesa 
do Suas e da SS);
Margareth Dallaruvera (CNAS/FENAS);
Natalina Ribeiro (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS/ Grito dos 
Excluídos Continental);
Régia Prado (CFESS);
Ivone Castro (COEGEMAS MG);
Rita Vieira (COEGEMAS AL);
Vânia Machado (FENAPSI).

GT Documentação e Sistematização
 
Abigail Silvestre Torres (Frente Nacional de 
Defesa do Suas e da SS);
Ana Lígia Gomes (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS);
Denise Arruda Colin (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS);
Kelly Melatti (CRESS-SP);
Maria Helena Tavares (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS);
Maria Luiza Amaral Rizzotti (Frente Nacional 
em Defesa do Suas e da SS);
Natalina Ribeiro (Frente Nacional de Defesa 
do Suas e da SS/Grito dos Excluídos 
Continental);
Stela da Silva Ferreira (Frente Nacional em 
Defesa do Suas e da SS).

Organização do Caderno:
Jucimeri Isolda Silveira, Luziele Tapajos, 
Marcia Lopes, Maria Luiza Rizzotti, Natalina 
Ribeiro e Rosilene Rocha.

Brasilía, novembro de 2019.
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APRESENTAÇÃO

Este documento registra o processo histórico de organização política dos diversos atores 
significativos da política de Assistência Social em todo Brasil, diante da flagrante fragilização da 
democracia participativa/deliberativa, das ações que revelam uma escolha governamental por 
programas pontuais em detrimento de políticas de Estado e de ataques aos direitos conquista-
dos socialmente.

A institucionalidade das políticas sociais, particularmente após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, requer o efetivo funcionamento das instâncias de pactuação e de 
deliberação da assistência social, pública e descentralizada. Assim, compreende-se que a não 
realização da XII Conferência Nacional de Assistência Social, significa o descumprimento das 
condições normativo-jurídicas de pleno funcionamento dessa política, pelo SUAS.

A conjuntura requer a análise dos impactos da Emenda Constitucional nº 95/16, quanto 
ao desfinanciamento das políticas sociais; dos ataques aos sistemas públicos estatais, assim 
como das contrarreformas em curso. O Suas representa um dos maiores sistemas públi-
cos estatais que alcança milhões de brasileiros todos os meses, com serviços e benefícios 
socioassistenciais. 

São quase 9 mil Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e mais de 2.500 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, referenciando mais de 
30 milhões de famílias em serviços desenvolvidos por cerca de 250 mil trabalhadores sociais, 
vinculados às secretarias municipais, além de profissionais atuantes nas organizações da so-
ciedade civil, em uma ampla rede socioassistencial não governamental. Em 2017 foram reali-
zados mais de 25 milhões de atendimentos em todo o Brasil, 21 milhões apenas nos CRAS 
(Censo Suas, 2018). Entretanto, observa-se uma tendência de fechamento de serviços e equi-
pamentos, de priorização de demandas, notadamente do sistema de justiça, ao tempo em que 
a pobreza e as violências aumentam significativamente, atingindo, especialmente, a população 
negra, periférica, mulheres, população em situação de rua, entre outros sujeitos de direitos mais 
afetados pela desigualdade histórica. 

Neste cenário, as forças sociais do Suas decidiram pela realização de uma Conferência 
Nacional Democrática de Assistência Social, em Brasília-DF. Num movimento de resistência, a 
sociedade civil do Conselho Nacional de Assistência Social, o CONGEMAS, a Frente Nacional 
em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e da Seguridade Social, Fóruns e Frentes, 
Mandatos Populares, Movimentos Sociais, Universidades e mais de 300 Entidades e Organi-
zações, convocaram a CNDAS. 

A Conferência é a instância fundamental para avaliação e proposição de diretrizes na-
cionais em defesa da plena universalização da Assistência Social, da Seguridade Social, do 
fortalecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito. Trata-se, no cenário atual, de 
um espaço de reafirmação das bases estruturantes do Suas e do fortalecimento de um projeto 
popular e democrático no campo das políticas sociais no Brasil.

Este Caderno da CNDAS, registra o processo histórico de realização das conferências 
municipais e estaduais, impulsionadas pelas diversas ações e atos em defesa do Direito à As-
sistência Social e da Democracia. A partir dos 10 Informes produzidos pelo Coletivo da CNDAS 
e dos debates acumulados, registramos a história viva da resistência democrática em defesa da 
Assistência Social como Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social. O 
SUAS É DO POVO BRASILEIRO!

Brasília, novembro de 2019.
Coletivo da CNDAS
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1. PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA

O governo federal decidiu não realizar a Conferência Nacional oficial, fato que mobilizou 
o movimento social de resistência ao desmonte do SUAS a convocar a CNDAS, em defesa 
do financiamento público, da universalização do acesso à Assistência Social como direito e do 
sistema de participação social.

A CNDAS foi convocada pela Sociedade Civil do Conselho Nacional de Assistência So-
cial, pelo Colegiado Nacional de Gestores/as Municipais de Assistência Social, pela Frente Na-
cional em Defesa do Suas e da Seguridade Social e mais de 300 entidades, Frentes, Fóruns, 
Organizações, Movimentos Sociais, Parlamentares, Universidades, Sindicatos, Órgãos de 
Classe, Defensores/as do Suas. O objetivo é assegurar o debate sobre o processo conferencial 
realizado pelos Municípios e Estados, e definir uma agenda nacional em defesa do Suas, da 
Seguridade Social Pública e da Democracia. 

DIA 25/11/19 (segunda-feira)

9h00 - Abertura, acolhida e mobilização das/os participantes
Condução da Acolhida: Eliseu Custódio (Arte-Mobilizador)
Coordenação:  
Ana Lígia Gomes (Frente Nacional em Defesa do Suas e da SS) e Kênia Figueiredo (UnB)

10h00 às 12h30 - Painel 1
“Por que defender a Democracia e o Direito à Assistência Social? Para fortalecer um 
Projeto Popular!”
Exposição: 
Valdecir Nascimento (Odara Instituto da Mulher Negra e Plataforma dos Movimentos So-
ciais)
Célia Zenaide (Trabalhadora do Suas/CFP)
Márcia Lopes (Frente Nacional em Defesa do Suas e da SS)

Coordenação do Painel: 
Fórum Nacional dos/as Usuários/as do Suas
Fórum Nacional de Trabalhadoras/es do Suas
Intervenções das/os participantes

12h30 às 13h30 - Almoço 

13h30 - Lançamento de livros

A Programação da CNDAS é resultado da mobilização em todo o Brasil, do processo conferencial 
realizado por Municípios e Estados, dos debates e muitos atos em defesa do Suas. Por isso, os 
painéis temáticos possibilitarão a análise do cenário de desmonte do Suas, da Seguridade Social 
Pública, de ameaças à Democracia. Ao mesmo tempo, contemplarão as diretrizes dos projetos 
democráticos e populares, em torno da luta social coletiva, que se fortalece nesta Conferência 
Democrática e se ampliará na agenda política a ser construída!



5

14h00 às 18h00 - Painel 2
“O impacto do desmonte do Suas no Brasil e os Resultados do processo Conferencial 
dos Estados e Municípios brasileiros”
Exposição: 
Grupo de Trabalho de Documentação e Sistematização da CNDAS 
Jucimeri Isolda Silveira (PUCPR/CRESSPR)
Coordenação do Painel:
Aldenora González (Fórum Nacional dos/as Usuários/as do Suas e da SS, Instituto EcoVida)
Andrea Lauande (presidenta do Congemas)
Fila do Povo: intervenção das/os participantes

18h15 - Encerramento do dia com dinâmica cultural

18h35 -  Jantar

DIA 26/11/19 (terça-feira)

9h00 às 11h30 - Painel 3
“Construção de uma Agenda de Lutas da Assistência Social”
Coordenação:
Frente Nacional em Defesa do Suas e da SS – José Antônio Moroni (Inesc/Plataforma dos 
Movimentos Sociais)
Fórum Nacional dos/as Trabalhadores/as do Suas

Intervenções do Coletivo da CNDAS e Participantes
Fórum Nacional dos/as Trabalhadoras/es do Suas
Fórum Nacional dos/os Usuários/as do Suas
Frente Nacional em Defesa do Suas e da SS
Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social 
Movimentos Sociais e demais Entidades

11h30 - Leitura da “Carta em Defesa do Direito à Assistência Social e da Democracia” 

12h00 às 13h00 - Almoço

14h00 - Audiência Pública no Auditório Nereu Ramos – Câmara Federal
Realização: Deputada Erika Kokay (PT) e CNDAS 2019
Participação:
Frente Parlamentar em Defesa do Suas
Frente Nacional em Defesa do Suas e da SS
Fórum Nacional dos/as Usuários/as do Suas
Fórum Nacional dos/as Trabalhadores/as do Suas
Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social
Colegiado Nacional de Gestores/as Municipais de Assistência Social
Fórum Nacional de Gestores/as Estaduais de Assistência Social
Movimentos Sociais e demais Entidades



6

POR QUE É PRECISO DEFENDER O SUAS? 
A CNDAS está sendo preparada para oportunizar a avaliação do cenário de ataques 

aos direitos, ao SUAS, a partir das contribuições das conferências municipais e estaduais, 
com proposição de ações que incorporem novos interlocutores e sujeitos políticos para o 
fortalecimento da agenda política em defesa do Direito à Assistência Social e à Democracia. 
Para tanto, a programação e metodologia visam favorecer um debate amplo, sobre cenários 
e desafios, tendo em vista, também, a contribuição dos atores políticos da Assistência So-
cial na construção de um projeto popular para o Brasil, na retomada da Seguridade Social 
Universal e Democrática, o que supõe, especialmente, o fim do congelamento dos recursos 
para políticas sociais.

Os avanços conquistados socialmente estão ameaçados e as demandas por direitos 
só aumentam, diante do aprofundamento da desigualdade, ampliação da pobreza, das vi-
olências e das desproteções. Por isso, entendemos que a Emenda Constitucional nº 95/16, 
que regula o novo marco fiscal e congela os recursos por 20 anos, e as contrarreformas, 
como a trabalhista a e previdenciária, são violações de direitos humanos que descumprem 
os objetivos do Estado Democrático de Direito. 

O QUE CONSTRUÍMOS É NOSSA 
FORTALEZA!

Temos o SUAS resistindo, especialmente pela manutenção das suas bases estruturantes; 
pelo fortalecimento das formas de mobilização e construção coletiva, e da inserção do Direito à 
Assistência Social na agenda de lutas sociais coletivas!

A CNDAS é a maior expressão de resistência em defesa do Direito à Assistência So-
cial e da Democracia na atual conjuntura. Esta mobilização nacional engajou movimentos e 
organizações da sociedade civil, trabalhadoras/es, usuárias/os, conselheiras/os, gestoras/es, 
deputada/os, pesquisadora/es, frentes e fóruns, defensoras/es do SUAS. 

A Assistência Social está na agenda dos movimentos, dos atores fundamentais do 
SUAS! A Assistência Social é Direito do Povo Brasileiro e requer Financiamento Público e Par-
ticipação Social!

Não deixe de participar da construção da Agenda de Lutas em Defesa do Direito à 
Assistência Social, em Defesa da Democracia!

Neste ano, de junho à outubro, 4.111 municípios realizaram suas conferências com cer-
ca de 200 mil participantes! Todos os estados brasileiros reconheceram e realizaram as Con-
ferências Estaduais. Apenas 2 estados não convocaram conferências pelo CEAS!  E 3 estados 
adiaram para o início do ano. A grande maioria dos estados (22), fizeram o debate com o mesmo 
tema da Conferência Nacional Democrática, indicando uma unidade de luta sem precedentes.
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2. TEMA DE 2019 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DO POVO BRASILEIRO 

Domingas, usuária idosa do Tocantins que falou na Conferência 
Estadual: “Assistência Social é direito porque somos iguais a 
todas as pessoas. Quem é diferente? 
E sou bem acolhida no CRAS. Me escutam!”.

O direito à proteção da política de assistência social está garantido pela Constituição 
Federal de 1988, regulado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993 (atual-
izada pela Lei 12.435 de 2011). A Constituição Federal de 1988 afirmou que as políticas so-
ciais seriam consideradas direito de todos os brasileiros e dever do Estado, além de definir 
diretrizes de universalização, participação e descentralização. Esse novo desenho colocou 
a assistência social na esfera pública e republicana. Além disso, a instituição do Suas, fir-
mou a necessidade de superação de conceitos e preceitos conservadores substituindo pela 
compreensão sobre a pobreza e a vulnerabilidade como resultantes do modelo econômico, 
social e político e sobre a responsabilidade primaz do Estado na oferta das provisões das 
seguranças socioassistenciais. Assim, permanecem em disputa os princípios que susten-
tam o alargamento da proteção e sua oferta de forma universal e democrática. 

Essa autorização legal é resultante das lutas sociais pela retomada das liberdades 
democráticas e de um pacto por progressos no campo dos direitos sociais e, assim como 
em outros países, no Brasil, não tem sido diferente, avançando ou retrocedendo na oferta 
das políticas sociais a depender da força política do povo que luta por esses direitos. Es-
tabelece-se, um inseparável vínculo entre a dimensão política e o direito. É esse vínculo 
que, na trajetória de lutas fez nascer, regulamentou e deu institucionalidade de acesso 
aos direitos e seguranças socioassistenciais. Essa conquista foi e tem sido resultante do 
compromisso dos (as) trabalhadores (as), usuários (as) e gestores (as) envolvidos nesse 
sistema público. 

Esse vínculo entre direito e dimensão política não se cessa com as garantias legais, 
mas deve permanecer durante toda a concretização das seguranças socioassistenciais, 
pois o direito só é direito quando, além de garantido na lei, também se concretiza na vida 
dos cidadãos e cidadãs. Desse modo, o contraponto do direito não é só a presença do 
clientelismo, mas sobretudo, a despolitização do espaço da política social e isso indica a 
necessidade de suscitar em todo o território nacional, em cada um dos serviços oferecidos 
no Suas, a dimensão política desse sistema público, estabelecendo estratégias para que 
se possa fazer valer o decálogo dos direitos socioassistenciais. Que dentre eles pode-se 
destacar: 

• Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial;
• Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade;
• Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social;
• Direito à renda;
• Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais.
• Direito sempre é resultado de conquista!!!

No caso da política de assistência social, ainda temos muito a caminhar para que o 
acesso seja universal a todos os que dela necessitar, para que se atinja de forma equânime 
os diferentes territórios e grupos populacionais, portanto ainda estamos em luta, sobretudo
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 em tempos em que se veem ameaçadas as conquistas e avanços que rumavam para um 
novo e grande campo protetivo no Brasil. 

Estar em luta pelo direito à assistência social significa ser totalmente intolerante com 
a subalternidade, com o clientelismo para com o público a quem se destina e também in-
tolerante com o amadorismo e patrimonialismo na gestão e execução da política. No lugar 
do clientelismo e da subalternidade há que se consolidar um campo de força política, com 
amplo espaço de democratização no interior da rede de serviços e na sociedade em geral 
para que o debate dos projetos em disputa e das diferenças ideo-políticas se explicitem e 
se possa ter clareza de qual sociabilidade se defende. 

O preconceito contra os usuários dessa política e a intransigência de parcela da 
sociedade em relação a esse campo protetivo deve ser amplamente combatidos. Desse 
modo, a garantia do direito à assistência social depende da transformação dos usuários em 
sujeitos políticos e além deles, também dos trabalhadores e dos gestores, tendo a certeza 
de que o avanço das provisões e garantias do SUAS estão diretamente relacionadas ao seu 
aprimoramento técnico e político, com a capacidade de transformar os espaços de relacion-
amento com os usuários, de reconhecimento da dimensão histórica, econômica e política 
da vulnerabilidade e desproteção, com a destreza de associar nos serviços e benefícios à 
construção estratégica de luta. Para isso, dentre muitas outras iniciativas, se faz necessário 
integrar-se aos movimentos sociais mais amplos, dialogar com todos os segmentos sociais 
e colocar em disputa e em debate uma lógica contrária ao pensamento burguês e liberal no 
que concerne, não apenas aos determinantes da pobreza, da vulnerabilidade e da despro-
teção, mas também sobre a obrigação do Estado para com o público/cidadão da política de 
assistência social.  

Desse modo, o caminhar para a consolidação da assistência social como direito, 
requer a garantia de acesso a seus serviços e benefícios e trazer à cena política milhares 
de usuários/cidadãos que tenham acesso e adentrem na disputa democrática por um Brasil 
mais justo e democrático. 

Fátima, usuária do SUAS no RN, reforçou na Conferência Estadual: 
“O CRAS acolhe a gente. É direito de ser bem tratado. Com a 
assistente social, a gente consegue as coisas. Com outros, não!”

A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL SE FAZ COM PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Desde a implantação do Suas, o controle social   mostrou-se   estratégico para seu 
desenvolvimento e implantação. No entanto, nunca essa participação foi mais importante e 
resistente como neste ano e no processo de organização das conferências de assistência 
social em todo o Brasil.

O processo de mobilização   para a Conferência Nacional Democrática de Assistên-
cia Social é uma resposta objetiva e efetiva de que os usuários, trabalhadores, entidades, 
gestores e militantes da área não se intimidaram com os ataques que o governo federal faz 
às políticas públicas no país.

A organização das conferências municipais, estaduais, regionais e da Conferência 
Nacional Democrática é o melhor exemplo de que todo o investimento no controle social foi 
fundamental e segue indispensável para a manutenção dos avanços já conquistados e ao 
enfrentamento do desmonte em curso.
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A Conferência Nacional ganhou o título de “Democrática” no nome porque não conta 
com o apoio, financiamento e nem participação do governo federal, sendo fruto da força e 
organização das/os usuárias/os, militantes, diversas entidades, conselhos, frentes, fóruns, 
trabalhadoras/es, municípios, estados, Distrito Federal e gestores municipais e estaduais 
comprometidos e democráticos.

O governo Bolsonaro tem mostrado todos os dias que não dá importância e espaço 
para o controle social nas políticas públicas. São ataques cotidianos à todas as formas co-
letivas e democráticas de organização. Essas investidas não intimidaram os diversos atores 
da assistência social e de outras políticas públicas em todo o país.  Ao contrário e como 
demonstrado pela sociedade civil do CNAS, o que vemos é uma forte participação, uma 
mobilização intensa, diferente e maior da que tivemos até agora. Mesmo o governo federal 
não convocando a Conferência Nacional, a resposta são milhares de conferências munici-
pais e nas 27 unidades da federação, mostrando a força e a importância da participação 
e do controle social, a forte presença dos usuárias/os, conselheiras/os e demais atores da 
assistência social na construção desse rico e importante movimento de resistência.

Mais do que nunca, nesse contexto político e econômico adverso, a assistência so-
cial tem papel fundamental na vida das pessoas. Esse processo conferencial, via controle 
social, vem mostrando por meio de grande mobilização, maiores debates e oportunidades 
de diálogos e espaços de participação coletivos. 

A função do controle social mostra-se, ainda, mais importante nessa difícil realidade 
brasileira. Usuárias/os, conselhos municipais, estaduais, entidades e trabalhadoras/os têm 
que cumprir cada vez mais, seu papel circulando informações, debatendo, reunindo, divul-
gando e defendendo o SUAS em cada município brasileiro.

A resposta nacional da área, culminando com a Conferência Nacional Democrática 
mostra que estamos no caminho certo e que o importante exemplo de resistência da so-
ciedade civil do CNAS e de todo o país não permitirá, sem luta, retrocessos nas políticas 
públicas, especialmente para os mais vulneráveis.

A busca por reflexões conjuntas, por espaços coletivos de organização e construção 
de estratégias é a maneira mais eficaz de enfrentar os ataques do governo federal aos di-
reitos sociais das/os brasileiras/os.

As conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional e democraticamente 
organizada, sem o apoio do governo federal, tem sido um dos mais belos momentos de 
resistência da área da Assistência Social no Brasil. Mostra o acertado caminho na descen-
tralização e a importância dos municípios e dos conselhos municipais de Assistência Social. 
Deixa clara a posição da sociedade civil e das entidades, a força das/os usuárias/os e, de 
todas/os juntas/os, enfrentando o desmonte em curso.

Que o belíssimo processo de organização da conferência nacional democrática for-
taleça ainda mais a luta pelo SUAS, a organização dos usuárias/os e do controle social e 
possa mostrar aos que atacam as políticas sociais brasileiras que, na área da assistência 
social haverá resistência.

Todos e todas seguirão lutando e “reorganizando a esperança”.
“Temos que reorganizar a esperança” (Angela Davis)
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ASSISTÊNCIA SOCIAL SÓ EXISTE COM FINANCIAMENTO PÚBLICO!

Uma das agendas centrais da luta por direitos hoje no Brasil, é o combate à Emenda 
Constitucional nº 95/16, que congela os recursos por 20 anos e inviabiliza o Sistema Único 
de Assistência Social. É preciso reverter o desfinanciamento das políticas sociais, a desvin-
culação de recursos da Seguridade Social para pagamento dos juros da dívida e isenções 
tributárias; restabelecer o projeto de Seguridade Social Pública.

No processo de implantação do SUAS, os diversos sujeitos políticos, assumiram 
compromissos importantes que resultaram no desenvolvimento de capacidades de gestão 
das esferas subnacionais, expansões progressivas de serviços e arranjos regionais de pro-
teção, com o objetivo conjunto de desenvolver o Brasil; atuação de trabalhadores/as em 
serviços e equipamentos sociais, na direção da redução das desigualdades sociais e regio-
nais, das vulnerabilidades e violações de direitos.

Este conjunto de atores, integrados a novos interlocutores políticos, possui a tarefa 
de dialogar mais com a sociedade sobre os efeitos do congelamento de recursos e da re-
tirada de direitos, especialmente nesse cenário de aprofundamento do Estado neoliberal, 
de ajuste fiscal, de austeridade, em detrimento dos direitos sociais. É preciso reafirmar o 
Suas como sistema público, com promoção de aperfeiçoamentos institucionais, expansão 
qualificada e mais integrada entre serviços e benefícios, com efetiva articulação com as 
demais políticas públicas, revisão de recursos nacionais e compromissos interfederativos. 
Daí a urgência da intensificação da atuação política em todo o Brasil, do protagonismo da 
sociedade civil. 

O que presenciamos é a desconstrução do Suas e da política pública de Assistência 
Social, em sua concepção, gestão, controle social e financiamento público, o que se agrava 
diante do cenário de progressiva retirada do governo federal de suas obrigações; o desfi-
nanciamento da política de assistência social, precarizando o direito e impossibilitando os 
serviços de manter a cobertura atual, dado os atrasos de repasse e contingenciamentos, 
com progressiva retirada do Estado e a retomada da primazia do voluntariado. Tal cenário 
se agrava com as contrarreformas, especialmente trabalhista e previdenciária, com o apro-
fundamento da desigualdade, aumento da pobreza, da fome e das violências; com a pre-
carização das condições de vida da população e das condições de trabalho no Suas. 

Cirilo (indígena Macuxi) de Roraima, falando na Conferência 
Democrática: “Temos direitos como os outros.  
E nós produzimos sim. Temos gado, plantamos, mas não nos deixam 
trazer pras cidades. A assistência social defende nossos direitos.”

O nível de desenvolvimento do Suas e seu conjunto de equipamentos e serviços 
deve obedecer a lógica e os dispositivos de repasse, fundo a fundo, e de modo regular e 
automático. Entretanto, prevalece desde 2016 o congelamento dos serviços e recursos, 
com priorização de repasses autorizados, considerando saldos em conta, o que fragiliza 
o Suas e intensifica a insegurança na manutenção de obrigações legais e institucionais. 
Importante observar que a grande maioria dos municípios hoje, 4.980, um dado de novem-
bro de 2019, apresenta entre zero e uma parcela em conta, o que não justificaria jamais a 
regularidade dos repasses.

Para manter os serviços implantados seriam necessários 2,7 bilhões para o exercício, 
com repasses regulares mensais de aproximadamente 200 milhões de reais. No entanto, 
para 2019 há um déficit orçamentário de 800 milhões. O esforço coletivo no Suas tem sido 
pela articulação de Projeto de Lei e articulação de emendas parlamentares. Além da recu
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peração orçamentária, ainda, é agenda permanente a recuperação dos repasses atrasa-
dos, o que ultrapassa 2 bilhões de reais.

Não se implementa e qualifica o Suas no Brasil sem financiamento público. Sem luta 
coletiva em defesa dos sistemas públicos estatais, por uma Seguridade Social Universal e 
Pública. 

3. REGISTRO DO PROCESSO HISTÓRICO 
DE MOBILIZAÇÃO DA CNDAS!

CONVOCAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRÁTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL!

A Convocação da Conferência Nacional Democrática foi uma iniciativa do movimen-
to social do SUAS reunido em Brasília e legitimado por todos os segmentos da política de 
Assistência Social. Foi um chamado à resistência por meio da realização da avaliação do 
SUAS nas Conferências, em todas as esferas. A Convocação foi um gesto de adesão à luta, 
que foi tomando uma proporção nacional e organizou o processo conferencial em todos os 
estados e municípios brasileiros.

CONVOCAÇÃO:

CONFERÊNCIA NACIONAL DEMOCRÁTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público 
e Participação Social

Brasília, 25 e 26 novembro de 2019 
Auditório da ADUNB

Nós, organizações e movimentos sociais abaixo assinados, convocamos a Conferên-
cia Nacional Democrática de Assistência Social com o tema: “Assistência Social: Direito do 
Povo com Financiamento Público e Participação Social”.

Este movimento em defesa da democracia e da política pública de assistência social faz-
se necessário em decorrência da posição contrária do governo e da revogação das resoluções 
do CNAS que convocavam a XII Conferência Nacional de Assistência Social. 

Consideramos de fundamental importância assegurar o ciclo de conferências, uma vez 
que estamos vivenciando o desmonte e o desfinanciamento da política pública de Assistência 
Social, comprometendo a sobrevivência de milhões de famílias, agravada pelo avanço da po-
breza, do desemprego e das desigualdades. Além disso, o ciclo de conferências é fundamental 
para a garantia do direito constitucional à participação e ao controle social.

As iniciativas já tomadas por estados e municípios de realizarem as conferências, além 
de confirmarem a necessidade do processo conferencial, constitui-se num ato de reafirmação, 
fortalecimento e defesa da democracia e do SUAS. Um espaço de debates que reunirá usuári-
os, trabalhadoras/es, entidades, gestoras/es, ativistas, pesquisadoras/es, movimentos sociais, 
para processar os atuais desafios da Assistência Social como política pública, direito garantido 
constitucionalmente, que precisa de financiamento público suficiente e, principalmente, com a 
participação da sociedade.
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Queremos fazer da Conferência Nacional Democrática não apenas um evento, mas, um 
grande processo de mobilização, de participação, de debates, de pactuação, de enfrentamento 
de desafios e principalmente, de construção de um movimento amplo e plural em defesa da 
Assistência Social, à Seguridade Social e à Democracia.

Todas e Todos na Conferência Nacional Democrática de Assistência Social!

Contamos com o seu apoio!

Brasília, maio de 2019

PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL

O movimento social em defesa da Assistência Social como política pública, direito do 
cidadão e dever do Estado vem se constituindo por meio da participação de vários sujeitos políti-
cos. Nos dias 07 e 08 de maio, em Brasília, foram realizadas duas reuniões que possibilitaram 
o debate e avaliação sobre a revogação da XII Conferência Nacional Extraordinária de 
Assistência Social em 2019 e as consequências dessa arbitrária decisão sobre a política pública 
de Assistência Social. 

Com base na análise realizada, decidiu-se por:
Apoiar os estados e municípios que já estavam mobilizados e trabalhando na direção da 

construção de seus processos conferenciais;
Realizar a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, considerando que o 

Suas é uma engrenagem composta pela articulação de municípios, estados e União;
Defender e manter o ciclo conferencial, por se constituir no espaço democrático de 

análise e avaliação da política. Porém, decidiu-se que a realização da Conferência Nacional se 
daria em um formato diferenciado, uma vez que não seria convocada formalmente pelo CNAS 
- Conselho Nacional de Assistência Social, conforme preconiza a LOAS. 

Tendo em vista a importância das Conferências e considerando a urgência do momento 
nacional, que exige de nós avaliação, mobilização, resistência e luta, firmamos o empenho em 
realizar a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social – CNDAS, com o tema: 
“Assistência social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação social”. 

Escolhemos este tema porque traduz a luta que ora travamos, além de expressar as 
aspirações coletivas e a necessária denúncia à sociedade quanto ao desmonte e a desconfigu-
ração da Assistência Social. 

Nesta direção, o coletivo da CNDAS conclamou todas e todos a aderir a essa grande 
mobilização nacional, processo que exigiu orientação e organização em todo o país:

Orientações disseminadas:
O processo conferencial nos estados e municípios precisa ser mantido e independe das 

decisões do CNAS, sendo que muitas conferências estão previstas em Lei, de modo ordinário. 
As Conferências Estaduais e Municipais possuem caráter deliberativo e observam processos 
formais, como a eleição de delegados dos municípios para as Conferências Estaduais e a ma-
nutenção de plenárias deliberativas.
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Chamamos a atenção para a extrema importância da participação nas conferências 
municipais e estaduais que são espaços democráticos cujos princípios regimentais devem ser 
assegurados, visto se tratar de Conferências regulamentares. Portanto, nesses espaços é im-
portante a eleição de delegados uma vez que a eles é assegurado o poder de fala, voto e de-
cisão sobre os rumos da política de Assistência Social. 

O conjunto das deliberações de cada Conferência Estadual deve ser enviado ao Con-
selho Nacional de Assistência Social - CNAS, bem como à Comissão Organizadora da CNDAS, 
a fim de que possamos acolher e pautar as várias questões para o debate e posteriormente en-
caminhar ao CNAS propostas para que este as encaminhe cumprindo o seu papel institucional.

A participação na Conferência Nacional Democrática de Assistência Social não se fará 
por meio da eleição de delegados, considerando o seu caráter, o que não invalida que estados e 
municípios enviem representantes os quais podem ser indicados pelas conferências estaduais. 
Afinal, trata-se de um momento de articulação nacional com as várias expressões organizativas 
em defesa da assistência social. Quanto mais representatividade, maior a chance de mudar 
o rumo que a política de Assistência Social está tomando. Nesse sentido, todas as pessoas 
que lutam pela Assistência Social, como direito do/a cidadão/ã e dever do Estado serão bem 
vindas, na condição de representantes, por iniciativa própria, na condição de ativistas Usuários, 
Gestores, Trabalhadores, Pesquisadores e outras formas de participação. Importa ressaltarmos 
a preocupação em se garantir a presença de todas/os, em especial das pessoas usuárias do 
Suas. 

A Conferência Nacional democrática de Assistência Social será realizada em novembro, 
o que não impede que outras articulações sejam feitas ao longo do ano, como vídeo confer-
ências, audiências públicas e plenárias virtuais, dentre outras. Posteriormente enviaremos as 
datas exatas, pois no momento estamos buscando as possibilidades de infraestrutura e logística 
que requer o evento. 

As conferências municipais, observando o princípio de proporcionar a ampla partici-
pação dos sujeitos, devem adotar metodologias adequadas, com questões norteadoras, a partir 
da temática para que os participantes possam avaliar a situação da assistência social em sua 
cidade, em seu estado e quanto as responsabilidades do governo federal. 

A comunicação deve ser direta, simples e objetiva para que todos/as possam entender 
e avaliar. É de fundamental importância que se ponha à disposição dos diversos sujeitos os 
dados, as informações sobre a realidade da Assistência Social no município para que se reflita 
sobre: como está a demanda; a cobertura do atendimento; como estão os serviços; os ben-
efícios eventuais; o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Im-
porta também discutir as responsabilidades de cada ente federado quanto às garantias 
da política. 

Outro aspecto importante diz respeito ao processo participativo para além da Confer-
ência que pode ser realizado por meio de plenárias abertas, Rodas de Conversa e Audiên-
cias Públicas em cada território dos CRAS e CREAS, contemplando, também, a população 
em situação de Rua e as pessoas em situação de acolhimento\abrigo. 

As Orientações já emanadas dos Conselhos Estaduais para os CMAS organizarem 
as conferências municipais, na ausência das orientações do CNAS, devem, na medida do 
possível, observar, sem prejuízo de suas competências, as Orientações deste Coletivo. 
Quando for o caso de Orientações divergentes em relação as já enviadas pelos CEAS, 
pedimos o esforço de todos para se fazer as adaptações requeridas. A questão aqui é que
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 o Evento Nacional tenha condições de receber as deliberações. 

Deste modo, recomendamos observar o seguinte calendário, para a garantia de todo 
o processo participativo até a Conferência Nacional. 

No período de maio a agosto de 2019 devem ser realizadas as conferências munici-
pais as quais elegerão delegados e demais representantes para participarem da respectiva 
Conferência Estadual, com a devida remessa das suas deliberações ao CEAS.

No período de setembro a outubro de 2019 devem ser realizadas as conferências 
estaduais e do Distrito Federal, as quais indicarão os representantes para participarem da 
Conferência Nacional Democrática de Assistência Social. 

EIXOS TEMÁTICOS

Eixos temáticos propostos:
1.  Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado; 
2. Política Pública tem que ter financiamento público 
3. A participação popular garante a democracia e o controle da sociedade 

Entendemos que esses três eixos são fundantes à política de Assistência Social, 
pois abordam a gestão dos serviços e benefícios, financiamento público e controle social, 
sendo que qualquer monitoramento realizado pelo controle social não tem como se abster 
da observação e debate acerca destes grandes eixos. A proposta de ementa de cada eixo 
está sendo elaborada e será enviada em breve. 

Neste processo, a CNDAS assumiu esta incumbência de orientar as Conferências 
Estaduais e Democráticas de Assistência Social, preenchendo tal omissão, com a legitimi-
dade e representatividade que a história e a luta nos forjaram, considerando que todas as 
suas decisões estão sendo discutidas coletivamente pelas instâncias do SUAS. 

A partir dessas orientações iniciais houve uma convocação nacional pela defesa da 
Assistência Social, tendo em vista sua importância na vida de milhões de pessoas, especial-
mente pelo enfrentamento da desigualdade histórica.

O processo de planejamento e articulação da CNDAS se desenvolveu de maio à 
novembro de 2019, sendo que a organização da Conferência Nacional se deu por meio de 
4 Grupos de Trabalho e uma Executiva com representantes dos GT’s. 

1. GT Financiamento e Infraestrutura.
2. GT de Documentos e Sistematização;
3. GT de Comunicação;
4. GT de Articulação e Mobilização. 
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4. DIÁLOGOS SOBRE O MOMENTO ATUAL 
DO SUAS

A partir de um amplo movimento em defesa da Assistência Social como política públi-
ca, direito das/os cidadãs/ãos e dever do Estado, será realizada a Conferência Nacional de 
2019 de caráter democrático e popular- CNDAS.

O processo participativo das Conferências Municipais, Estaduais e do Distrito Fed-
eral, além de permitir a tomada de decisões nas respectivas esferas de governo, também se 
constituirá em preparação para essa Conferência Nacional, que tem entre seus objetivos:

1. Reafirmar a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado;
2. Fomentar ações de comunicação e mobilização em todo o território nacional que 

assegurem a usuários e usuárias o direito à participação no processo conferencial, em to-
dos os espaços de controle social e no cotidiano dos serviços. 

3. Avaliar os impactos de medidas recentes adotadas no âmbito nacional na estrutur-
ação do SUAS no âmbito municipal e estadual. 

Assim, pretendemos, neste informativo, compartilhar algumas informações do mo-
mento atual da Assistência Social no Brasil para apoiar o debate e a luta, não somente 
pela manutenção do Sistema Único de Assistência Social, mas por sua ampliação e forta-
lecimento como garantia de proteção da população em momentos de aprofundamento da 
desigualdade, de aumento da violência, de privações e sofrimentos que, como bem sabe-
mos, nas crises econômicas são ainda maiores e atingem mais pessoas, especialmente 
aquelas que estão em condição mais desigual por questões de classe, etnia/raça e gênero. 

Esse é um diálogo necessário, pois governos fazem escolhas e quando há limites de 
recursos, as prioridades precisam ser mais evidenciadas e as decisões mais estratégicas 
para que as pessoas que já são muito sobrecarregadas não tenham fardos ainda maiores 
para suportar, diante da brutal desigualdade histórica. Por isso compreendemos que inve-
stir em política pública é investir na cidadania, no desenvolvimento do país à curto e longo 
prazos; é construir um país menos desigual e mais justo. Essa é uma luta constante, porque 
direito social não é um presente, é fruto de disputas e de pressão sobre governos, resultado 
de lutas sociais. 

MAIS DE UMA DÉCADA DE SUAS: UMA CONQUISTA COLETIVA!

A aprovação do Sistema Único de Assistência Social na conferência nacional de 
2003 e seu início de implantação em 2004, são marcos fundamentais na consolidação da 
Assistência Social como política pública no Brasil, porque ter um Sistema unificado permite 
que haja padrões de atenção em todo o território nacional, e permite que se construa cole-
tivamente entendimentos sobre quais situações devem ser atendidas e o que deve ser feito 
para que elas sejam superadas na vida das pessoas, assim como não voltem a acontecer. 

Instituir e implementar um sistema público num país tão grande, olhando toda a 
diversidade, exigiu muito esforço e investimento, e o Brasil fez isso. Durante pouco mais 
de uma década vimos ampliar o investimento público no âmbito federal, mas também em 
muitos municípios brasileiros, para que cidadãos e cidadãs tivessem acesso à proteção e 
não somente algumas poucas pessoas. 

Um primeiro movimento diz respeito ao financiamento: não só se garantiu aumento 
de recursos na área, mas também se buscou garantir que o dinheiro fosse repassado rapi-
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damente e automaticamente por meio de contas bancárias especiais que são os fundos, 
assim como assegurou que muitas pessoas passassem a controlar esse dinheiro para que 
ele fosse gasto somente na Assistência Social. A partir de 2003, o recurso destinado para o 
Fundo Nacional de Assistência Social aumentou substancialmente.  

Foi um aumento muito significativo de recursos que permitiu: instituir benefícios; fi-
nanciar a construção de unidades públicas de referência; contratar profissionais por con-
curso público; ter recursos para a gestão local e desenvolver a coordenação nacional do 
Sistema. 

O Suas representa um projeto de implantação de uma rede de proteção estatal, 
continuada, com oferta de serviços e benefícios de modo permanente e nos territórios mais 
vulneráveis. As normativas produzidas e os processos construídos nas instâncias de nego-
ciação e de deliberação são orientadas por uma perspectiva alinhada aos propósitos de um 
sistema estatal de interesse da população, com algumas características centrais: definição 
e detalhamento de responsabilidades cooperadas entre municípios, estados e união; im-
plantação de equipamentos estatais públicos (CRAS, CREAS, Centros Pop, Unidades de 
Acolhimentos, etc); repasse de recursos continuados, com transações fundo a fundo, e 
fortalecimento dos espaços de controle democrático; mecanismos de transparência no uso 
dos recursos e nos instrumentos de planejamento técnico; fomento à criação de fóruns pop-
ulares (trabalhadores/as e usuários/as); defesa de concursos públicos e ações que visam a 
desprecarização das condições de trabalho; ativação e fortalecimento das instâncias para 
maior unidade federativa, considerando, na atual fase do Suas, a diversidade e realidades 
locais; dispositivos e ferramentas de planejamento, monitoramento e avaliação, de desen-
volvimento institucional e produção legislativa para aprimoramento do Suas.

O Suas atingiu um patamar importante de desenvolvimento, com centralidade em 
responsabilidades comuns e compartilhadas para a prestação de serviços à população. 
Como lógica de funcionamento para acelerar a universalização do direito à Assistência So-
cial, adotou-se o Pacto de Aprimoramento do Suas como uma forma de avançar ainda mais, 
a partir de prioridades e metas, mantendo-se as previsões estruturantes, como o comando 
único, existência e pleno funcionamento de conselhos, planos e fundos. 

Algumas características centrais na última fase de grande vitalidade do Suas demon-
stram a definição nacional pela gestão popular e democrática que objetivavam o pleno 
desenvolvimento do Sistema, com destaque para: defesa da garantia de infraestrutura para 
conselhos; estímulo à participação do usuário; transparência nos recursos e implantação 
de ouvidorias; implementação da vigilância; implantação da educação permanente e imple-
mentação da gestão do trabalho; previsão de instrumentos e processos de monitoramento 
e avaliação. O caráter deliberativo dos conselhos foi reafirmado, com ênfase nas condições 
de funcionamento e nas suas responsabilidades no processo de planejamento, normati-
zação e fiscalização. Realidade que se estendeu às conferências regularmente realizadas 
e com ampla e qualificada participação.

O Suas permitiu a construção de uma das maiores redes de serviços estatais públi-
cos do mundo. Vejamos alguns números da Assistência Social no Brasil, em dez anos:

• Mais de 8,5 mil CRAS (no mínimo 01 em cada município brasileiro);
• Mais de 2.500 CREAS (em metrópoles, capitais, municípios de médio e grande porte);
• Quase 300 Centros de Referência para população em situação de rua, localizados 

nas metrópoles, capitais e municípios de grande porte;
• Mais de 500 abrigos para Crianças e Adolescentes, com mais de 20 mil vagas;
• Quase 2 mil abrigos para idosos, com mais de 50 mil vagas;
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• Mais de 200 centros dia de atenção a pessoas idosas ou pessoas com deficiência;
• Serviços de Convivência para mais de 300 mil idosos;
• Mais de 5 mil Unidades de Acolhimento, 160 mil vagas;
• Mais de 11 mil Entidades atuantes no SUAS.

Por meio da rede de serviços do Suas, milhões de famílias, como as atuais 14 mil-
hões, acessaram o Programa Bolsa Família – PBF. Essas famílias acessaram serviços no 
Suas, pelo cadastramento, acompanhamento das condicionalidades ou pela inserção em 
serviços, programas ou projetos, assim como em demais políticas públicas e organizações 
da sociedade civil vinculadas. O SUAS viabiliza, ainda, acesso à mais de 4,8 milhões de 
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, que garante renda às pessoas 
com deficiência e às pessoas idosas muito pobres. 

É por meio do Suas, ainda, que é viabilizado o acesso aos benefícios eventuais em 
todos os municípios e Distrito Federal para milhares de famílias, em situações de nasci-
mento, morte, vulnerabilidade temporária ou calamidade pública, tendo em vista a vulnera-
bilidade, a desproteção, o desemprego e a insegurança social. Todos os dias milhões de 
brasileiros são atendidos e acompanhados pelos trabalhadores socais. 

Os benefícios socioassistenciais promovem o desenvolvimento local e se integrados 
com serviços e demais políticas, os impactos sociais podem ser significativos. São milhões 
de beneficiários que necessitam e têm direito à renda complementar ou ao BPC em todo 
o Brasil. Estávamos transitando para um momento de ampliação ainda maior da cobertura 
do Suas em territórios ainda desprotegidos, atuando na perspectiva de uma proteção so-
cial mais universal e integrada com as demais políticas públicas, à luz do II Plano Decenal 
(2016/2026).

Todo o investimento no Suas não foi realizado somente pelo Governo Federal, mas 
o repasse dos recursos assegurou a instalação e investimentos em serviços, garantiu o 
financiamento total dos benefícios, como também, depois de 2011, passou a garantir a con-
tratação de profissionais nos municípios, pois naquele ano a Lei Orgânica de Assistência 
Social foi atualizada para que fosse possível pagar trabalhadoras e trabalhadores munici-
pais com recursos do Governo Federal, como já acontecia na saúde. 

Com a implantação do Suas, a Assistência Social foi inscrita na agenda política dos 
governos e de organizações da sociedade civil, a partir de um novo pacto federativo con-
duzido nas instâncias de pactuação e de deliberação da política; de princípios e diretrizes 
centrais na gestão democrática, como a cooperação, a participação e a primazia da re-
sponsabilidade do Estado na prestação de serviços à população. Os equipamentos de As-
sistência Social, especialmente os CRAS, os CREAS, os Centros Pop, as lanchas e barcos, 
passaram a compor a agenda de reivindicações dos prefeitos, da própria sociedade que 
demanda acesso e proteção. Nada menos que 27 milhões de famílias integram o Cadastro 
Único, o que significa mais de 100 milhões de brasileiros que demandam de proteção social, 
dos serviços e benefícios da assistência social.

O fortalecimento da coordenação do Suas, ou da gestão como se costuma dizer, foi 
também muito importante e se dá a partir de algumas ações, como por exemplo, a produção 
de conhecimento e informação, o fortalecimento de conselhos e comissões que decidem e 
acompanham as decisões, a definição e padronização dos serviços para que haja continui-
dade do atendimento às pessoas, a definição legal de benefícios para que todo mundo seja 
atendido pelo mesmo critério, entre outras medidas importantes.

Assim, era inimaginável admitir um cenário de grandes retrocessos em políticas e
direitos sociais, como estamos vivendo, banalizando de novo, a vida da população. O que 
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presenciamos é o desmonte dos sistemas públicos estatais. Na Assistência Social não é 
diferente, já que a partir de 2016 não ocorreu mais pactuações que ampliassem os serviços 
socioassistenciais ou recursos para os atuais implantados. Além do congelamento dos re-
cursos diante das medidas impostas pela Emenda Constitucional nº 95/16, a proposta de 
reforma da previdência atinge diretamente o Suas, seja pelas possibilidades da situação de 
miséria atingir milhões de brasileiros com as novas regras propostas pelo governo federal 
para o Benefício de Prestação Continuada, ou pelas demais alterações no sistema previ-
denciário que inviabilizam a Seguridade Social solidária, democrática e universal. 

Por isso precisamos entender a conjuntura de ameaças ao Suas. Precisamos de-
fender o Suas com a força de uma ampla rede de defensores do direito à Assistência Social 
e aos demais direitos de Seguridade Social em todo país.

Catiúcia, usuária de Goiás, afirmou na Conferência 
Estadual: “O SUAS pra mim é segurança, pra eu ter 
certeza de que não vou ficar sem nada. Tenho um filho 
deficiente e preciso muito do CRAS, sou acolhida, são 
muitas coisas”  

POR QUE O SUAS ESTÁ AMEAÇADO?

Após a aprovação, o SUAS precisava de pelo menos duas décadas de investimento 
intenso para chegar a um patamar razoável de cobertura e acesso para todas as pessoas 
que dele necessitam, e para que houvesse consolidação e definição das responsabilidades 
e formas de intervenção, bem como para que fosse possível impactar nas novas gerações 
de brasileiros e brasileiras, retirando o país do incômodo lugar de ser um dos países mais 
desiguais do mundo, não só pela sua concentração de riquezas, mas também por suas 
relações cotidianas violentas e discriminatórias. 

Mas, a partir de 2016, esse crescimento foi sendo bruscamente interrompido em vir-
tude da aprovação de alteração na constituição, por meio da Emenda nº 95, que proibiu que 
os investimentos de recursos na área social sejam aumentados por 20 anos. Por essa me-
dida, a maioria dos deputados e deputadas federais, senadoras e senadores e a Presidên-
cia da República decidiram que a melhor forma do Brasil economizar é deixando de atender 
as necessidades da população.  Essa medida foi chamada de “PEC da Morte”, porque com 
o congelamento de recursos da saúde, educação, Assistência Social, habitação e seguran-
ça, as pessoas vão precisar cada vez mais de acesso ao seu direito de proteção do Estado, 
enquanto este estará destinando os recursos para cumprir compromissos com os bancos, 
ou seja, para pagar juros de dívida pública. Em pouco tempo os efeitos dessa medida já 
são gravemente sentidos, já que o Brasil caiu em todos os indicadores sociais nos últimos 
dois anos, dentre os quais a mortalidade infantil e a violência, para ficar somente em dois 
exemplos que eliminam vidas brasileiras. 

Essa Emenda para a Assistência Social é ainda mais grave, porque além de retirar 
recursos no momento em que o Suas precisava de mais investimentos para se consolidar, 
o Governo também não tem garantido os valores planejados anualmente e aprovados na 
Câmara, ou seja, além de prever menos recursos na área, o governo não gasta e não re-
passa tudo o que foi previsto. E para compreendermos melhor o impacto dessas medidas, 
inserimos abaixo duas tabelas ilustrativas. 

Na tabela 2, vemos um estudo do IPEA - um órgão do Ministério do Planejamento - que 
vai mostrando como será a perda real dos recursos da Assistência Social em 20 anos, pois 
além de perder recursos em virtude da queda do valor do dinheiro decorrente da inflação,
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o congelamento representará um menor alcance e resultado dessa política, porque a sua 
demanda aumenta com o passar dos anos e se acelera em momentos de crise. 

Tabela 2: Impactos da Emenda Constitucional de 2016

A tabela mostra que em 10 anos a Assistência Social deixará de receber 38 bilhões, 
ou seja, a Assistência será reduzida em quase 68% nesse período. Em 20 anos ela será 
reduzida em 46%, ou seja, menos da metade do que é hoje e o Governo terá economizado 
com a vida das pessoas que mais necessitam 94 bilhões. Essa é a PEC da Morte!! Lembre-
mos: o estudo é de economistas de um órgão do governo. 

Mas na Assistência Social, além de congelar o dinheiro, o Governo não repassou o 
que devia aos municípios, então, temos também uma dívida no repasse, conforme se ob-
serva na Tabela 3. 

Tabela 3: Redução do Repasse Federal

Fonte: Colegiado Nacional de Gestores Municipais/CONGEMAS. Abril/2019.
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O cenário é de muita insegurança e de descumprimento dos pilares do Suas, como 
o repasse automático fundo a fundo. São mais de 2,2 bilhões de recursos atrasados. Um 
passivo que compromete a oferta de serviços e o pagamento de pessoal, já que a grande 
maioria dos municípios utiliza os recursos federais para garantir o atendimento e o acom-
panhamento dos usuários, ou seja, o funcionamento elementar do SUAS.

Embora o financiamento seja a face mais perversa do ataque ao SUAS, porque 
não se faz política pública sem recursos financeiros, há outras medidas também que vão 
mostrando que a tendência atual no Brasil não é a de investir no desenvolvimento humano 
e no combate à desigualdade, mas ao contrário, é de concentrar cada vez mais a riqueza, 
abandonando as pessoas à sua própria sorte.

Clodoaldo, do movimento da população em situação de rua, 
disse na Conferência Estadual da Bahia: “Quero entrar num res-
taurante e ser tratado igual os outros. E não ficar ali num canto 
esperando pra comer o que sobra dos outros. Tenho direito e 
quero ser respeitado.” 

Uma medida que afeta muito a consolidação do SUAS é deixar de fortalecer e ampliar 
os serviços para toda a população que precisa e tem direitos. Serviços socioassistenciais 
são uma forma de atender as pessoas em qualquer momento que elas precisem, são 
serviços continuados que devem estar à disposição dos usuários, independentes dos 
Governos, serviços que não podem ser fechados e são realizados por profissionais que, 
ao longo do tempo, vão tendo mais objetividade e experiência do que deve ser feito e vão 
trocando conhecimentos para que esses serviços cheguem cada vez mais até as pessoas 
e com mais qualidade. Ter serviços públicos perto do cidadão e da cidadã, nas áreas mais 
vulneráveis e precárias das cidades é uma direção do Suas. 

Mas o que se vê atualmente? Não se discute formas de garantir que os serviços se-
jam fortalecidos e ampliados e nem se investe em qualificar o trabalho desenvolvido nessas 
unidades públicas. O Governo propõe ações voltadas às pessoas que já estão atendidas 
nos serviços, e além disso, propõe que ao invés de profissionais especializados, sejam 
contratados profissionais sem formação adequada para ensinar mulheres a cuidarem dos 
seus filhos, como se esse cuidado dependesse somente de orientações e não de condições 
reais, tanto materiais como emocionais e afetivas. Em linhas gerais esse é o Programa 
Criança Feliz. 

Além de ser um Programa de Governo para atender quem já está atendido e nem 
ser tipificado pelo Suas, essa ação tira dinheiro dos serviços tipificados, porque desde 2016 
é o único repasse que está em dia e sendo ampliado, enquanto os serviços regulares estão 
com recursos atrasados, como vimos acima. O Governo Federal tem investido e criou toda 
uma estrutura para discutir esse Programa na Assistência Social. Contratou novos profissio-
nais, desenvolveu cartilhas e orientações, tem realizado vários encontros nos mais diversos 
lugares do Brasil e várias reuniões junto aos conselhos em todos os níveis de governo. Toda 
essa dedicação para quê? Para implantar um Programa que propõe ações já executadas na 
saúde e na educação e o que já estava na competência do Suas, no entanto, deixando de 
ampliar e consolidar os serviços tipificados na Assistência Social. Além disso, sua instalação 
foi feita de forma autoritária, não respeitando as instâncias deliberativas e de pactuação do 
Suas.

Criança é prioridade absoluta no Brasil e as pequenas são mais ainda. Por isso mes-
mo, há maior investimento em ações especializadas na política de Educação e na Saúde e 
serviços voltados às suas famílias na Assistência Social. Ter a Educação Infantil e
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 programas de saúde materno infantil no Brasil são um ganho recente. Mas fazer com que 
algumas dessas responsabilidades sejam assumidas pela Assistência Social, sem a mesma 
profissionalização, é definir uma hierarquia e seletividade entre as crianças e suas famílias: 
algumas terão direito à educação especializada e à saúde e outras não terão esse direito, 
sendo atendidas por profissionais de outra área como uma compensação por não terem 
vagas. Isso não é priorizar, é se desresponsabilizar! 

A LOAS estabelece que os serviços devem ser continuados e os programas devem 
fortalecer os serviços. Em Programas como ACESSUAS e Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil, o papel da Assistência social está muito bem definido, assim como as 
atribuições das demais políticas sociais na atuação intersetorial. Um programa não pode se 
sobrepor a um Sistema Estatal inteiro. É um retrocesso por exemplo implantar o Criança Fe-
liz em territórios sem serviços socioassistenciais e serviços das demais políticas públicas.

Sempre que uma ação que é de outra política pública, é realizada pela Assistência 
Social, essa área se enfraquece porque ela deixa de fazer aquilo que deve fazer e o que 
sabe fazer, para “quebrar um galho” por não ter vagas em outras áreas. Essa era a Assistên-
cia Social antes da CF de 1988, que rompemos com a Loas e com o SUAS, a partir de 2004. 
Por isso, defender que o tratamento de drogadição seja feito na saúde, que o atendimento 
de creche/educação infantil seja feito na Educação, que a preparação de mão-de-obra seja 
feita pela política de trabalho é defender que as pessoas recebam uma atenção qualificada, 
profissionalizada em todas as políticas públicas, observando-se, inclusive, os conhecimen-
tos científicos produzidos nas respectivas áreas.

A Assistência Social é uma política especializada no sofrimento humano e nas vul-
nerabilidades que decorre da desigualdade, ao tempo em que realiza ações que impactam 
nos projetos de vida, na alteração dos padrões dos vínculos sociais, nos carecimentos so-
ciais e econômicos, tendo em vista seu caráter de política não contributiva que deve garantir 
segurança de renda. 

Todos os públicos que ela atende são prioritários e vivem situações muito graves 
e complexas, são pessoas abandonadas, em situação de isolamento, discriminadas, seg-
regadas nos lugares em que vivem, humilhadas cotidianamente, confinadas, vivendo situ-
ações de conflito em suas casas ou nos lugares em que moram, pessoas que sofrem vários 
tipos de violência, pessoas que são obrigadas a sair de suas casas e irem para outro lu-
gar, mulheres sozinhas que têm várias pessoas dependendo delas, populações indígenas, 
quilombolas, ribeirinhas, rural, enfim, um número enorme de situações graves e complexas 
que as pessoas não conseguem enfrentar sozinhas. Deixar de investir em serviços espe-
cializados para atender esses públicos, para fazer aquilo que outras políticas públicas já 
estão fazendo é outra forma de ameaça ao SUAS e, com o tempo, é uma forma de eliminar 
a proteção às pessoas. 

O Suas tem viabilizado acesso a direitos e proteção social, por meio de benefícios 
de caráter não contributivo, de serviços socioassistenciais, e de programas que ampliam o 
alcance dessa política. Como sistema descentralizado e participativo, tem contribuído para 
o fortalecimento da cidadania, de gestões democráticas, de vínculos sociais, especialmente 
diante da crise contemporânea, da desigualdade histórica. O SUAS tem ampliado possibili-
dades de interrupção de ciclos de pobreza e de violências nos territórios mais vulneráveis. 

O Suas possibilitou a implantação de uma ampla e democrática rede de proteção 
social, respeitando o pacto federativo, reunindo todos os estados, municípios brasileiros e 
a União. Bem sabemos que a Assistência Social atua diretamente na complementação ou
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substituição de renda, e juntamente com as demais políticas sociais e econômicas, impactou 
positivamente na evolução do desenvolvimento humano, que teve uma melhoria de mais de 
47% entre 1995 e 2015, segundo dados do IPEA.

Mas a atual conjuntura é marcada pela descontinuidade de políticas que atuam nos 
territórios, em função dos cortes orçamentários; pelo retorno da pobreza, já que em 2014 
o Brasil tinha 7,3 milhões de pessoas que viviam na pobreza, e atualmente atingiu 21% da 
população, ou seja 43,5 milhões de brasileiros; pelo aumento do desemprego, que atinge 
13,1 milhões de brasileiros. Mesmo assim, as políticas econômicas não são de valorização 
do salário mínimo.

A Assistência Social, aliada às políticas econômicas, impactou positivamente na vida 
de milhões de famílias pobres. É inegável os resultados positivos em termos da redução 
da pobreza, da fome e da desproteção social. Retirar políticas redistributivas vai impactar 
diretamente na economia local, na capacidade de renda das famílias e no desenvolvimento 
local e regional do país.

O Brasil é um dos países que apresentam maior desigualdade social e são muitas as 
situações complexas atendidas diariamente pelas equipes do Suas, como trabalho infantil, 
abuso sexual, violência contra a mulher e demais violências no campo e na cidade, em 
vários grupos à exemplo da população de rua, pessoas LGBTI+, jovens negros, pessoas 
idosas. Ainda, o desemprego da juventude e suas famílias em situação de maior vulnerabili-
dade social, em territórios mais desprotegidos e precarizados. Reduzir a Assistência Social 
e outras Políticas Sociais representa uma ameaça real às conquistas socais na área, além 
de significar um descumprimento do pacto federativo, dos objetivos da Constituição Federal 
de 1988. Significa sacrificar e penalizar a população, aprofundar a desigualdade. 

  
Neste sentido, efetivamente já se verifica a ruptura entre as instâncias federativas no 

âmbito do Suas, e suas consequências, no que se refere às corresponsabilidades dos entes 
federados para com o Suas, ao desmonte do controle social, das mesas de negociações e 
das comissões intergestores, que ao longo dos anos, vinha sendo construídas e respeita-
das.

No entanto, não recuamos e estamos aqui demonstrando as mais diferentes formas 
de resistência, reunindo todos os sujeitos que defendem o direito à vida e aos serviços 
públicos fundamentais. Isso porque, o Suas tem sido também incorporado na agenda de 
lutas dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil e de parlamentares e 
gestores comprometidos. As ameaças têm fortalecido a agenda unificada das forças so-
ciais, dos fóruns populares. Novos atores do Suas têm enfrentado os cortes, as restrições 
nos benefícios, denunciando a precarização e fechamento de serviços e atuando contra as 
medidas quase diárias de retirar as famílias brasileiras do acesso aos benefícios e serviços, 
nesse contexto de perda de direitos e fragilização da democracia. Não haverá omissão ou 
conivência!!! 

Somos um coletivo unificado por forças democráticas presentes nas lutas 
democráticas e emancipatórias, em defesa do Direito à Assistência Social e da Democracia, 
na direção de uma sociedade justa, livre e igualitária!
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