
 
FNUSUAS convoca usuários para defesa do SUAS 

 

Diante da atual conjuntura política e das profundas alterações institucionais, com novos gestores do 

SUAS no governo federal, o FNUSUAS manifesta preocupação com a segurança das conquistas 

realizadas nestes 13 anos de construção coletiva do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Nossa inquietação é real: não podemos admitir qualquer retrocesso quanto às garantias, aos direitos e às 

metas assumidas com os usuários do SUAS e com o sistema de proteção social para toda  população 

brasileira.  

 

O SUAS sempre foi o exemplo de uma política pública planejada com base nas necessidades sociais de 

pessoas e famílias, uma política baseada nos territórios, uma política de inclusão que abriu um campo 

significativo de direitos para populações invisíveis, uma política que profissionalizou esta área, por meio 

de capacitação, orçamento, planejamento, controle social, gestão compartilhada, mas sobretudo por uma 

determinação política clara: construir um sistema de proteção social democrático e universal. 

 

Agora temos um novo Plano Decenal 2016-2026 aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 

que demarca o compromisso de todos na consolidação do SUAS. Os Usuários do SUAS estão 

organizados, e se organizarão ainda mais, para que possamos defender e lutar pelo alcance deste novo 

patamar trazido pelo Plano Decenal, construído num amplo processo participativo. 

 

Para ser cumprido, este Plano garante os repasses financeiros aos estados e municípios, fundo a fundo, 

sem cortes e atrasos para que os CRAS, os CREAS, os Centros POP, e todos os serviços tipificados 

possam ocorrer de maneira contínua, sem interrupções. Garante participação popular, garante capacitação, 

garante serviços socioassistenciais e benefícios, bem como a articulação destes. 

 

Uma política deste porte, desta importância para a vida dos brasileiros, precisa ter um instituições fortes, 

um Ministério e uma Secretaria decididos e gestores conscientes de sua enorme responsabilidade com a 

vida de milhões de brasileiros. 

 

Os usuários do SUAS conseguiram se organizar, e agora estamos legitimamente representados e 

refletindo os interesses de todos os usuários, não só nos conselhos de assistencia social, mas distribuídos 

por todo o Brasil em 26 Fóruns estaduais e varios Fóruns Municipais. 

 

Nossa luta está espalhada de norte a sul, construída com muito esforço e hoje, mais do que nunca,  

precisamos nos unir nesta causa maior e nos manifestar em defesa do SUAS. A conjuntura exige 

vigilância, pois o risco, o desmonte, o retrocesso estão à espreita e não vamos abrir mão de lutar pelos 

direitos conquistados. Lutamos por um SUAS republicano, democrático, com participação social e 

exigimos um SUAS com comando único para a política de assistência social, com pessoas comprometidas 

com o SUAS, tecnicamente formada, 

 

O Fórum Nacional de Usuários do SUAS, uma força legítima e organizada da sociedade civil, 

manifesta que defenderá o SUAS e não aceitará qualquer derrocada, qualquer recuo diante dos desafios 

do Plano Decenal 2016-2026. E estará atento, por meio dos Fóruns estaduais, Fóruns municipais, 

conselhos e todos os espaços democráticos, para denunciar qualquer tentativa de desmonte e de retorno a 

um passado onde a Assistência Social era tratada como uma não política, um direito de segunda classe, 

um passado que não tem espaço no vigoroso presente construído pelo SUAS. 

 

Devolvam nosso Ministério! 

Viva o SUAS! 

Brasília, 19 de maio de 2016 


