
MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO SUAS
ORIENTAÇÕES AOS COEGEMAS

O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, a 
partir dos dados apresentados pela Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS e 
discutidos na 159ª reunião da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, realizada no dia 
06 de  setembro de  2017,  na  sala  de  reuniões  do Conselho Nacional  de  Assistência 
Social-CNAS,   revelando  o  corte  drástico  no  orçamento  da  assistência  social,  que 
implicará no (des)financiamento do Sistema Único de Assistência Social -SUAS, que 
organiza e operacionaliza em todo território nacional a oferta de serviços e benefícios à 
população que vive em situação de pobreza, extrema pobreza e de desproteção social e, 
CONSIDERANDO:. 
- A atual conjuntura econômica, política e social do Brasil;
-  A baixa execução financeira do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS no ano 
de 2017, a exemplo do repasse feito aos municípios, referente ao mês de julho de 2017, 
no valor total de R$42 Milhões, sendo que o acumulado do ano é de R$ 293 Milhões e 
os restos a pagar de 2016 equivalem a aproximadamente R$800,00 milhões;
- O anúncio de corte do orçamento do Programa Bolsa Família e do IGD/PBF, para o 
ano de 2018, na ordem de 11,18%, representando uma redução no acesso à renda de 
aproximadamente 1,5 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;
- A previsão do orçamento da assistência social para 2018, encaminhado pelo Governo 
Federal à Câmara de Deputados, no valor de 78 milhões, ferindo o pacto federativo, e 
inviabilizando a  manutenção das  mais  de  26 mil  unidades  da  rede  socioassistencial 
(CRAS´S, CREAS´S,  CENTROS POP, CENTROS DE CONVIVÊNCA E UNIDADES 
DE ACOLHIMENTO), instalada em todos os municípios brasileiros. 
- Que para a manutenção desta rede socioassistencial são necessários no mínimo R$ 
2,75 bilhões/ano, que foi inclusive a proposta aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, por meio da Resolução CNAS nº 17/2017.
RESOLVE:
-  Desencadear  um  amplo  processo  de  mobilização  e  sensibilização  da  sociedade 
brasileira  sobre  a  importância  do  SUAS  para  as  pessoas  e  grupos  em  situação  de 
vulnerabilidade  e  risco  social  (mulheres,  crianças,  adolescentes,  idosos,  pessoas  em 
situação de rua, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, pessoas com 
deficiência, populações e grupos tradicionais) que necessitam do sistema de proteção 
social do Estado brasileiro;
- Pleitear junto ao governo federal o cumprimento das metas do II Plano Decenal de 
Assistência  Social,  na  perspectiva  da  universalização  do  SUAS,  com  a  expansão 
qualificada da rede socioassistencial e o aprimoramento da gestão;
- Articular junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, a garantia do orçamento 
da Assistência Social para 2018, no valor de R$2,75 bilhões, conforme aprovação e 
deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
Neste sentido, apresentamos orientações aos 26 (vinte e seis) Colegiados Estaduais de 
Assistência Social - COEGEMAS´s, para que possamos de forma articulada, planejada 
e  participativa,  realizar  uma  ampla  mobilização  nacional,  envolvendo  gestores, 
trabalhadores,  usuários,  academia,  conselheiros  de  assistência  social,  legisladores,  a 



mídia e população em geral, conforme sugestões a seguir:
1)Divulgar amplamente a nota conjunta do CONGEMAS e FONSEAS, que trata da 
recomposição do orçamento federal para a assistência social em 2018;
2) Realizar no dia 28 de setembro de 2017, o dia “D” de Mobilização Nacional em 
Defesa do SUAS, dando visibilidade à toda população sobre os serviços, programas e 
benefícios da rede socioassistencial, e fomentando um amplo debate sobre a importância 
do Sistema Único de Assistência Social  – SUAS. Esse momento,  será realizado em 
conformidade  com  as  possibilidades  de  cada  município,  que  poderá  realizar 
movimentos/campanhas/reuniões/rodas  de  conversa  nas  unidades  de  atendimento  da 
rede socioassistencial, associações comunitárias, caminhadas, blitz, audiências públicas 
(nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas), participação em programas 
de rádio, entrevistas, seminários, dentre outras atividades. É importante que todas as 
ações sejam registradas e publicizadas nas redes sociais e encaminhadas à secretaria 
executiva  do  Congemas  –  secretariaexecutiva@congemas.org.br,  para  que  possamos 
divulgar no sítio e no face do Congemas.
Ressaltamos que as atividades aqui propostas poderão continuar acontecendo após o dia 
¨D¨, na perspectiva de continuarmos mobilizados na defesa do SUAS. 
3)  Todos  os  municípios  e  Coegemas´s  deverão  encaminhar  ao  Ministério  do 
Desenvolvimento Social, ofícios retratando sobre a atual situação financeira e sobre a 
importância da manutenção da rede socioassistencial.
4) O Congemas solicitará agenda com o Presidente da Câmara de Deputados, com o 
Presidente  do  Senado,  com a  Comissão  de  Seguridade  e  Justiça  /  Subcomissão  de 
Assistência Social e com o Ministro do Desenvolvimento Social – MDS, para discutir 
sobre  a   manutenção  e  ampliação  dos  investimentos  para  a  Política  Nacional  de 
Assistência Social - PNAS / Sistema Único de Assistência Social – SUAS, visando o 
fortalecimento e ampliação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
5)O Congemas solicitará junto ao FONSEAS uma agenda com os Governadores dos 
Estados  brasileiros,  para  tratar  da  Política  de  Assistência  Social,  com  objetivo  da 
efetivação do Pacto Federativo.
6) Congemas e Coegemas deverão articular agendas junto às associações estaduais de 
prefeitos e com as entidades nacionais: Frente Nacional de Prefeitos – FNP, Associação 
Brasileira de Municípios – ABM e Confederação Nacional dos Municípios -CNM, para 
discutir os desafios da gestão do SUAS.
Registramos que os gestores municipais precisam de maior segurança jurídica e neste 
momento de crise, onde há irregularidade do repasse fundo a fundo e o aumento de 
cobranças do Poder Judiciário e Ministério Público para darmos respostas imediatas às 
necessidades da população e garantirmos os direitos sociais de milhões de cidadãos e 
cidadãs brasileiro(a)s, conquistados na Constituição Federa/88 e regulamentados na Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, é imprescindível e necessário o funcionamento 
da rede socioassistencial e a efetivação do pacto federativo.
O cenário aponta preocupações em todos, nos desafia e nos mobiliza em cada canto e 
encanto deste país, para defender e lutar pela consolidação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS em todo território nacional. Esta é a nossa direção!!!
Contamos com todo(a)s nessa jornada.
Avante SUAS!!!!




