
COMUNICADO   BRASÍLIA, 13 DE ABRIL DE 2019 
Sobre deliberação da convocação da XII Conferência Nacional de Assistência Social                   Conselheiras(os) do CNAS segmento dos trabalhadores do SUAS 

No dia 10 de abril, em sessão plenária, o CNAS aprovou por meio de Resolução a convocação da XII Conferência Nacional de Assistência Social, por onze votos 
a favor dos Conselheiros da Sociedade civil, do CONGEMAS e do FONSEAS e 07(sete) votos contrários  dos conselheiros governamentais que justificaram seus votos, 
mediante documento lido durante a plenária. Outras 02 Resoluções foram aprovadas no dia seguinte: uma que define a Comissão de Monitoramento das 
deliberações das Conferências, como Comissão organizadora do processo conferencial e outra que definiu as Orientações Gerais do processo conferencial. Todas as 
03 Resoluções serão encaminhadas para publicação no DOU e oficializadas ao Ministério da Cidadania. 

 Fazem parte da composição do CNAS no segmento dos trabalhadores a FENAS, CNTSS, FENAPSI, CONFETAM (estas 04 filiadas à CUT), como também a ABRATO 
e a FENATBREF. 

A contrariedade do governo em não querer realizar a XII Conferência Nacional já é de conhecimento dos conselheiros e conselheiras do CNAS desde dezembro 
de 2018. Neste sentido, o CNAS desde então, vem tentando argumentar junto ao Ministério da Cidadania (MC) sobre a importância de convocar e realizar a XII 
Conferência Nacional de Assistência Social, principalmente considerando atual conjuntura política e econômica onde a Assistência Social é a política pública que 
mais tem sofrido com a redução do orçamento público. 

Como ainda não temos um posicionamento oficial do governo federal confirmando o apoio a deliberação do CNAS em ter convocado a XII Conferência Nacional 
de Assistência Social, vamos continuar defendendo a participação do governo federal  entendendo a importância de fortalecer o SUAS enquanto política de estado, 
bem como a garantia da participação dos 03 entes federados no processo conferencial. 

É sabido que na atual conjuntura política que o Brasil atravessa pós eleições de 2018, estamos vivenciando o enfraquecimento do processo de organização e 
participação da sociedade civil. Mas o SUAS está resguardado pela LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) sendo uma política pública de estado, federativa, 
descentralizada e com pactuação nas 03 esferas de governo. Historicamente, é inegável o salto qualitativo que o SUAS proporcionou atuando como uma política 
setorial que garante o sistema de proteção social. A fragilização desse sistema impacta o desenvolvimento social e econômico e põe em risco o retorno da extrema 
pobreza. 

No momento em que quebrou paradigmas tais como o assistencialismo, o paternalismo e o clientelismo, onde a Política de Assistência Social passa para o 
patamar de Política Pública de direitos, afiançadora de direitos para a população em situação de vulnerabilidade social. A Assistência Social está no tripé da 
SEGURIDADE SOCIAL, se consolida como uma política descentralizada, federativa e pactuada entre os 3 entes federados. 

 Esse mês de abril foi um momento histórico para o SUAS, o CNAS vota pela convocação da XII Conferência Nacional de assistência social, assumindo seu 
compromisso como guardião do SUAS e do Controle Social. Agora nosso caminhar é de garantir a efetivação da Conferência chamar a responsabilidade de todos@s 
atores da Política de Assistência Social para a realização das conferências estaduais, municipais e DF. A hora é de unirmos esforços, defendermos o SUAS, o controle 
social e o Estado de Direito Democrático. 

Esse compromisso é coletivo! Rumo a XII CONFERÊNCIA NACIONAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DEVER DO ESTADO, DIREITO DO CIDADÃO  
                                                                              

1.Ana Lúcia Soares    2.  Benedito Augusto Oliveira          3. Irene Rodrigues da Silva 4.  Margareth Alves Dallaruvera   5.  Sandra Regina F. Barbosa     6.   Vânia Maria Machado 

                                           
ABRATO                              CNTSS                                        CONFETAM/CUT               FENAS/CUT FENATBREF FENAPSI 


