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APRESENTAÇÃO 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das suas 

atribuições legais convocou, por meio da portaria conjunta com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH nº 001/2015 de 20 de março 

de 2015, publicada no Diário Oficial do dia 26 de março de 2015 à X Conferência 

Municipal de Assistência Social do Recife - CMASR, realizada no período de 29 a 31 

de julho do corrente ano, no Recife Praia Hotel. 

 

A X Conferência, em conformidade com as orientações do Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS, teve como tema central “Consolidar o SUAS de vez 

rumo a 2026” e como lema “Pacto Republicano no SUAS rumo a 2026 – O 

SUAS que temos o SUAS que queremos”. Neste sentido, a Comissão 

Organizadora da X Conferência, no intuito de atingir os objetivos delineados1, 

primou pelo repasse e nivelamento dos conhecimentos, conforme as dimensões 

estabelecidas pelo CNAS, desde a fase de mobilização, possibilitando às/aos 

delegados/as e convidados/as condições de participação qualificada com a 

finalidade de contribuírem no processo de avaliação e deliberação das propostas 

para subsidiar a construção coletiva do Plano Decenal do Recife. 

 

Por fim, a X Conferência teve ainda como objetivo proceder com a eleição 

dos(as) 20 delegados(as) para XI Conferência Estadual de Assistência Social. O 

evento contou com a participação de aproximadamente 211 pessoas, das quais 151 

foram delegados(as) - 89 sociedade civil e 62 governamental -, e 60 participantes 

entre convidados(as), expositores(as), painelistas, debatedores(as), 

facilitadores(as), intérpretes de LIBRAS, equipe de relatoria e integrantes de equipe 

de apoio. 

 

Assim, o Anais pretende apresentar o registro do momento histórico para 

gestão municipal do Recife, no que tange a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, no ano em que se comemora 10 anos de muitas lutas, 

grandes conquistas e vários desafios. Contemplando as principais atividades 

desenvolvidas, os pronunciamentos das autoridades, painelistas, expositores, etc. 

Bem como, as deliberações, as resoluções, programação, o regimento, os slides das 

apresentações e a relação dos(as) delegados(as) eleitos à XI Conferência Estadual 

de Assistência Social por região de desenvolvimento.  

  

 

Que venham os próximos DEZ anos. 

 

 

 

Presidente do CMAS/Recife. 

 

 

                                                           
1
 Geral: Avaliar o Plano Decenal 2005/2015 e propor diretrizes para a construção do Plano Decenal do SUAS 

- 2016/2026; e Específicos: Analisar as estratégias de enfrentamento das situações de desproteções sociais e a 

cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda nos territórios. Identificar os desafios 

e avanços frente ao Pacto Federativo na perspectiva da consolidação do SUAS no âmbito municipal e estadual. 

Fomentar e potencializar o fortalecimento da participação e do controle social para a gestão democrática. Eleger os/as 

delegados/as que participarão da XI Conferência Estadual de Assistência Social.  



 
 

13 

SOLENIDADE DE ABERTURA 

 

 O evento tem inicio com o mestre de cerimônia fazendo menção ao tema 

central da Conferência “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026” e seu lema 

“Pacto Republicando no SUAS rumo a 2026: o SUAS que temos e o SUAS 

que queremos” cujo objetivo principal é avaliar o Plano Decenal 2005/2015 e 

propor diretrizes para a construção do Plano Decimal do SUAS 2016/2026. Em 

seguida convida a todos e todas para assistir a apresentação teatral intitulada “Dê 

um Batida Salve Todos!”. Está apresentação faz parte da campanha de combate 

ao trabalho infantil lançado em maio do ano passado, e tem como finalidade focar 

numa das mais perversas formas de exploração do trabalho infantil, a exploração 

sexual infanto-juvenil.   

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade a programação da conferência principia a formação da 

mesa oficial de abertura com a participação das seguintes autoridades e 

convidados/as: Exmo. Sr. Luciano Siqueira - Vice-prefeito representando o Exmo. 

Sr. Geraldo Julio – Prefeito do Recife; Exma. Sra. Ieda Castro -  Secretária 

Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS); Exma. Sra. Ana Rita Suassuna - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH) e Presidente do Colegiado 

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS); Exma. Sra. 

Léa Braga - representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); 

Exma. Sra. Ana Célia Farias - Presidente do Conselho Estadual de Assistência 

Social (CEAS); Sra. Nailza Maria Pinheiro - representante dos usuários e 

usuárias; Sra. Robélia Lopes - representante dos trabalhadores e trabalhadoras 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); Exma. Sra. Ana Farias - 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Sra. Aldenora  

Gonzáles - representante do Fórum Nacional de Usuários/as do SUAS (FNUSUAS). 
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 Após composição da mesa de abertura foram executados o Hino Nacional e 

de Pernambuco e, em seguida, facultada a palavra as autoridades e convidados/as 

da mesa. 

 

 Pronunciamento da Exma. Sra. Ana Farias - Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS 

 

 A presidente inicia sua fala fazendo referencia a 

execução do Hino de Pernambuco que muito a 

emociona e verbaliza: “Eu pelo menos não sou filha 

desta terra, mas sou adotada por esta terra e me 

emociono muitíssimo quando escuto esse hino 

porque ele retrata exatamente a luta desse povo 

guerreiro e eu me incluo nela por que já fui 

adotada há mais de quarenta anos”.  

Segue fazendo uma saudação aos componentes da 

mesa, “(…) eu queria fazer um destaque aos 

homens. Eu saúdo em nome do nosso 

companheiro Luciano Siqueira. E as mulheres eu 

tenho duas saudações à minha amiga e 

companheira de luta, bastante tempo, Ieda Castro 

que hoje está como Secretária Nacional, nas 

várias batalhas que nós já enfrentamos por aí a 

fora (…) e na minha companheira, amiga querida 

e secretária, Ana Rita Suassuna (…)”; 

“(…) Essa Conferência tem um sabor muito especial e qual é a 

especialidade dessa história? É porque nós estamos, (…), avaliando os dez 

últimos anos de luta pela consolidação da Política Nacional da Assistência 

Social (PNAS) e a criação do SUAS. Então, este é um momento muito 
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importante onde a gente faz um recorte no tempo, onde a gente avalia o 

que aconteceu, onde nós estávamos e onde nós estamos hoje e ainda os 

desafios que nós temos pela frente. Então, realizar essa conferência é um 

motivo de muita satisfação para nós que fazemos o Conselho Municipal, 

para os/as conselheiros/as, para toda essa luta que nós travamos nesses 

últimos dez anos para a consolidação do SUAS e os avanços não foram 

poucos, mas não são suficientes.(…) Nós temos ainda muitos desafios a 

cumprir”. 

  E continua avaliando a importância desse momento historio e a contribuição 

do CMAS nesse processo: “(…) A gestão do Conselho Municipal está se 

encerrando oficialmente depois de amanhã, no dia trinta e um, então a 

nossa satisfação também é muito grande em está encerrando a gestão na 

realização dessa Conferência (…)”. 

E segue apresentando um balanço dos avanços e os desafios ainda postos, 

para os/conselheiros/as para próxima gestão: “(…) nós temos hoje usuários 

presentes aqui e inclusive presentes na mesa. Este é um compromisso que 

a militância do SUAS tem, de fazer com que os usuários, as pessoas que 

precisam mais da assistência social, porque todos nós podemos ser 

demandatários dessa política, estejam aqui também podendo ter voz e 

voto, (...). Então, nós estamos também empregando no conselho esta 

possibilidade de ampliação e de fortalecimento da participação dos 

usuários. (…) Quando nós assumimos o conselho, no início de 2013 (…) a 

primeira coisa que nós fizemos foi um trabalho de avaliação e de 

planejamento para os dois anos (2013-2015) de gestão. (…) nós definimos 

quatro diretrizes”. 

E contextualiza as quatro diretrizes: “(…) a primeira diretriz era garantir 

o fortalecimento e funcionamento do conselho, então, o que é que foi 

feito?” Com base no planejamento estratégico, regularmente monitorado para o 

alcance das metas, “(…)Fizemos a aquisição de novos equipamentos, 

computadores, data show com telão, gravador digital, câmera fotográfica e 

outros equipamentos necessários. (…) a reestruturação do espaço físico 

(…), a organização do arquivo do conselho. (…) A gente não tinha a noção 

de como as coisas estavam organizadas, quem continuava com inscrição, 

quem não continuava (…). (…) o aumento da equipe técnica e a articulação 

com o programa do Cadastro Nacional das Entidades. A articulação com o 

cadastro nacional foi uma coisa que deu um plus a gestão, porque foi a 

partir daí que a gente começou a tomar um conhecimento maior de como 

estava funcionando as entidades e podia então articular. (…) foram 

realizadas duzentos e sessenta e seis visitas as entidades. (…) nós, hoje, 

contamos com cento e oitenta e duas entidades inscritas no conselho.(…). 

Hoje essas cento e oitenta e duas, estão articuladas e são identificadas 

como as que compõem o SUAS, conforme as normativas”.  
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Na segunda diretriz: “(…) que foi consolidar a 

gestão democrática na assistência social foram 

realizadas reuniões ampliadas e descentralizadas 

nas RPAs. (…) justamente para fortalecer os 

movimentos sociais, para fortalecer a 

participação dos usuários, para que esses 

usuários pudessem ter voz e voto dentro do 

Conselho e de fato exercer o controle social, 

porque o controle social tem que ser exercido na 

sua essência com a participação da população, 

sem isso a gente não pode dizer que esse controle 

social está sendo realizado (…) Foi atualização do 

Regimento Interno do Conselho, (…). Instituímos 

um Código de Ética".  

"Hoje o Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade do Recife 

tem um conselho de ética. Por quê? A gente sabe das dificuldades das 

pessoas lidarem com espaços, espaços de poder, espaços de participação, 

e nem sempre as pessoas se comportam de forma digna diante de 

determinadas situações. Nós tivemos alguns casos que nos estimularam a 

que houvesse esse investimento na criação da Comissão de Ética (…) nós 

nos espelhamos no CNAS. (…). (…) nós chegamos a trabalhar com dois 

casos que foram julgados e finalizados. (…) a criação da comissão foi 

sempre dita, entendida e discutida como um espaço pedagógico e não 

como um espaço punitivo porque nós entendemos que a nossa 

democracia ainda é bastante jovem e nós precisamos aprender a lidar 

ainda com esses espaços de poder que essa democracia nos oferece(…)”.  

“O Conselho assumiu e vem realizando o controle do Programa Bolsa 

Família (PBF). (…) hoje a gente tem uma regularidade na apresentação do 

trabalho do Bolsa Família onde são discutidas várias situações do 

programa, (…). Os representantes da saúde e da educação também 

participam ativamente dessa comissão, e é o espaço que a gente utiliza 

para crescer juntos. Os conselheiros participaram de eventos promovidos, 

no âmbito nacional pelo CNAS, CONGEMAS e por outras organizações, 

eventos dentro e fora do Estado. (…) Participamos ativamente da 

discussão sobre o reordenamento da rede de acolhimento institucional de 

crianças, adolescentes e jovens até 21 anos e nessa discussão, (…) saímos 

com a aprovação do Plano Municipal de Acolhimento à Crianças, 

Adolescentes e Jovens. (…) da proposta do plano foi discutida amplamente 

com a população, (…) as várias entidades, representação da rede 

socioassistencial da cidade que contribuíram (…). Estamos realizando a 

segunda Conferência Municipal, em 2013 e essa de agora (…). (…) foram 

realizadas uma média de sessenta reuniões nesse período, sessenta 

plenárias (…) cento e sete resoluções, sendo trinta e quatro em 2013, 

cinquenta e três em 2014 e vinte em 2015. (…)”. 
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Segue: “Na diretriz da política de comunicação institucional (…) nós 

temos um link no site da Prefeitura. Esse link já está atualizado e a 

disposição de todas as pessoas que queiram acessá-lo, com as informações 

atualizadas a respeito do Conselho. (…) Em relação a quarta e última 

diretriz. (...) a equipe que compõe o Conselho tem um trabalho hoje muito 

importante quando a entidade se apresenta para solicitar a inscrição não 

se faz simplesmente a inscrição. Nós estabelecemos um diálogo com a 

entidade, muitas vezes, já aconteceram várias vezes de que essa entidade 

precisa de apoio. (…) Existe o plano para monitorar a entidade até  que ela 

esteja com algumas questões resolvidas para que possa ser inscrita no 

Conselho. (…) nós realizamos uma eleição para a sociedade civil e a posse 

dos novos Conselheiros vai ser depois de amanhã e nós conseguimos 

renovar o Conselho em mais de noventa por centro de participantes. (…) 

significa um resultado de um trabalho, de um grupo, que vestiu e que 

acreditou e que foi para rua, e que foi atrás das entidades, e que batalhou 

para que a gente pudesse ter um Conselho cada vez melhor”.  

E prossegue, “Mas, eu também deixo aqui uns desafios! (…) provocar 

o espírito combativo dos novos conselheiros, porque têm vários e são 

gente de luta, gente da rua, gente que gosta de fazer trabalho. (…), estão 

todos intimados, provocados, estimulados e vão ser cobrados também. 

Dentro desse espírito combativo para fazer com que a cidade do Recife 

tenha um controle efetivo, tenha uma ação estruturada e, sobre tudo, 

possa avançar no processo de fortalecimento do SUAS, que essa é a nossa 

luta".  

"(…) Outro desafio é consolidar o programa de formação continuada 

e permanente para as conselheiras e os conselheiros, pessoal técnico e de 

apoio do conselho e da rede socioassistencial. Precisamos continuar a 

investir nesta direção. (…). Estimular o protagonismo dos usuários para 

efetivo controle social da Política Nacional da Assistência Social e do SUAS. 

(…) Também um desafio é fortalecer a atuação dos trabalhadores do SUAS 

de forma qualificada e organizada através de fóruns, colegiados e outras 

formas até porque nós entendemos que a luta dos trabalhadores do SUAS 

não pode se restringir apenas a luta pela questão salarial. (…) Precisamos 

entender que os trabalhadores da assistência social são elementos 

importantes na consolidação do SUAS, na consolidação da democracia 

brasileira e,  sobretudo, no entendimento do que significa esse momento 

político que nós estamos vivendo hoje no Brasil".  

É preciso que cada um de nós não se restrinja  apenas a trabalhar a 

questão do SUAS, mas também amplie a sua visão, também acompanhe o 

que está acontecendo, também entenda o que a mídia diz e o que a mídia 

não diz, porque o que a mídia não diz muitas vezes é pior do que o que ela 

diz, porque ela insinua. (…) Então, a nossa responsabilidade também é 

grande. Para finalizar eu termino dizendo uma frase do Guimarães Rosa “A 

gente precisa é ter coragem”. A vida quer é coragem para gente continuar 
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a luta e continuar a caminhada pela qual nós estamos aqui hoje. Nos 

propondo a programar mais de dez anos de SUAS. Grande abraço para 

vocês. Obrigada!” . 

 

 Pronunciamento da Sra. Nailza Maria - Representante dos (as) usuários 

(as) da Assistência Social do Município do Recife 

 

Saúda os participantes e a mesa da 

Conferência e inicia seu pronunciamento: 

“Meu nome é Nailza Maria, moro no Sítio 

das Palmeiras, fica entre Roda de 

Fogo/Torrões. (…). Sou usuária do CRAS. 

Eu vou falar um pouquinho do início de 

uma comunidade próxima da minha 

residência, a comunidade de Roda de 

Fogo. (…) era tudo muito difícil. Todos 

temiam por ser uma das maiores 

invasões do nosso Estado. Hoje temos 

uma comunidade educada, que luta pelos 

seus direitos e deveres de cidadãos e o 

CRAS representa muito para essa 

comunidade e os cidadãos".  

"Além do compromisso que tem com as comunidades vizinhas, nos 

orienta, nos envolve com cursos, palestras, acompanhamento dos 

assistentes sociais as famílias dando oportunidades de como proceder 

para ter uma qualidade de vida melhor, ou seja, conseguimos benefícios 

em programas sociais, na CELPE, a COMPESA, o Bolsa Família, vem livre 

acesso, carteira do idoso, funeral, cestas básicas, etc. (…) de oferecer seu 

espaço para elaborar oficinas de reciclagem, artesanatos e outras ações. 

Cedendo também seu espaço para a realização do curso “Mulheres Mil” de 

horticultor orgânico pelo PRONATEC, no qual estou engajada. (…) CRAS 

ainda realiza algumas atividades em datas comemorativas, (…)".  

E conclui, "Nesses últimos anos a assistência 

social avançou muito em melhorias, pois tivemos 

um grande aumento no atendimento das famílias. 

Assistência social, o CRAS, hoje disponibiliza 

vários profissionais capacitados e nos dá apoio 

total com psicólogos, assistente social e técnicos. 

Então, finalizando, precisamos ir além de nossas 

expectativas para a nossa população com mais 

mudanças positivas nessa política nos próximos 

anos”.  
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 Pronunciamento da Sra. Robélia Lopes - Representante dos (as) 

trabalhadores (as) da Assistência Social 

 

A trabalhadora faz uma saudação a 

mesa, referenciando a participação da 

representante dos/as usuários/as, e 

verbaliza: “Fiquei muito emocionada com 

a fala dela. E que também essa 

representação seja um indicativo para 

que a gente consiga formar o fórum dos 

usuários aqui em Pernambuco e que 

também esses usuários consigam ocupar 

o Conselho Municipal, consigam ocupar e 

a propor também. (…)  temos um desafio 

enorme que é propor a consolidação do 

SUAS na atual conjuntura política que 

nós vivemos e fazer um convite especial 

aos trabalhadores e trabalhadoras. (…) 

ocupar o Conselho (…).  

(…)é importante que essa base dos trabalhadores se organize para 

que ela possa está propondo, construindo, coletivamente, algumas 

propostas. (…). É um espaço estratégico de luta, de proposta e a gente 

precisa fortalecer porque é um espaço nosso também. (…) indicar nessa 

Conferência a construção do fórum estadual dos trabalhadores. (…). A 

gente precisa se organizar. A gente vive um contexto difícil na atual 

conjuntura política e econômica do país, e acho que vêm momentos difíceis 

por aí e a gente precisa estar organizado e fortalecido. (…) É urgente que 

nos organizemos. (…) a gente consiga realmente fortalecer a luta pelo 

SUAS, a defesa, construir propostas estratégicas e desejo um bom trabalho 

a todos nesses três dias”. 

 Pronunciamento da Sra. Aldenora Gonzáles - Representante do Fórum 

Nacional dos (as) usuários (as) da Assistência Social - FNUSUAS 

 

Após os cumprimentos aos presentes, a 

representante do FNUSUAS saúda a mesa na pessoa da 

Sra. Nailza, representante dos usuários do Recife. E inicia 

sua participação dizendo: “Primeiro eu quero dizer que 

eu estou vindo de muito longe, (…) lá do Estado do 

Amapá, sou uma ribeirinha e com muito orgulho 

estou aqui nesta Conferência.(…) hoje eu sou uma 

cidadã de direitos, porque hoje eu estou 

empoderada, porque hoje eu tenho formação, 

porque hoje eu tenho autonomia. (…) eu conquistei 
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esses direitos, mas eu só consegui conquistar a 

partir do momento que eles me foram oferecidos. 

(…)Eu estava fazendo, (…), uma linha do tempo do 

que a gente vem construindo desde 2004 com a 

criação do MDS. Gente, os avanços são enormes!"   

E convoca os usuários/as para ocuparem seus espaços e fortalecerem a luta 

em prol do SUAS. "A gente está nessa Conferência justamente para convidar 

os usuários que estão aqui presentes para nos ajudar a construir, a 

exemplo da nossa trabalhadora que está fazendo o convite do fórum dos 

trabalhadores, nós também estamos aqui para fazer esse convite para os 

usuários. Dia 18 de novembro do ano passado, de 2014, lá em Salvador, na 

reunião descentralizada do CNAS nós criamos o Fórum Nacional dos 

Usuários, (…), que em cada Estado tenha um Fórum Estadual, que em cada 

capital tenha um Fórum Municipal, mas nós não queremos só isso também. 

Nós queremos que esses Fóruns estejam fortalecidos. Nós queremos poder 

debater a política pública; conversar com o usuário; saber o que é que está 

acontecendo; fazer com que eles participem realmente dos Conselhos 

Municipais; que estejam presentes; que tenham voz e possam propor; que 

não vá para conferência só para olhar; mas sim para conferir de fato; para 

levar proposição; que eles participem dos Conselhos Municipais, dos 

Estaduais fazendo proposituras; levando a sua voz. É isso que a gente quer 

dos usuários”.  

E conclui convocando os usuários e usuárias do SUAS: (…) Eu quero que 

vocês me convidem, por favor, eu quero participar desse momento com 

vocês para gente dialogar melhor e poder, quem sabe, senão instalar a 

exemplo de Porto Alegre o Fórum Municipal, mas que a gente possa 

instalar no mínimo uma comissão pró-fórum para que a gente chegue 

fortalecido na Conferência Estadual. Eu desejo uma excelente conferência 

a vocês”.  

 Pronunciamento da Sra. Ana Célia Farias - Presidente do Conselho 

Estadual de Assistência Social - CEAS 

A presidente dá as boas vindas a todas 

as pessoas presentes e saúda a mesa na pessoa 

do vice-prefeito Exmo. Sr. Luciano Siqueira,  

saúda usuários, trabalhadores, gestores presentes 

em nome da Secretária Nacional, Exma. Sra. Ieda 

Castro. E segue: “(…) hoje é um momento 

muito importante, participar dessa 

conferência, conferir, avaliar os dez anos do 

Sistema Único de Assistência Social 

exatamente no mês em que no dia quinze o 

Sistema completou dez anos. (…)"  
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 "(...) A gente sabe que muitas foram as conquistas, uma das 

conquistas muito importante é o comando único, a participação da 

sociedade civil, a relação entre os entes federados, mas isso é preciso 

ampliar. Ampliar a divulgação desses direitos sociais, ampliar os 

benefícios dos programas e os projetos".  

Enfatiza a importância dos trabalhadores do SUAS nas conquistas sociais do 

país e em Pernambuco: "E nesse momento eu não poderia deixar de falar de 

toda a importância do Sistema Único da Assistência Social, especial os 

trabalhadores. São os trabalhadores do SUAS que operacionalizam o 

Cadastro Único e graças a todo esse investimento do governo federal, nós 

últimos dez anos, nós conseguimos transformar a vida de milhões de 

brasileiros e de milhões de pernambucanos (…). No Estado de 

Pernambuco, (…) 58% da população é beneficiária do Bolsa Família. É um 

Sistema está em praticamente 99% dos municípios, (…) sete mil e 

quinhentos CRAS; dois mil e seiscentos CREAS".  

Segue apresentando o retrato do SUAS no Estado e fazendo um apelo aos 

usuários/as e trabalhadores/as para ocuparem os espaços de controle social do 

SUAS. "Aqui em Pernambuco trezentos CRAS; treze CREAS regionais; cento 

e trinta e dois CREAS, e com toda essa expansão (…). (…) O nosso desafio 

enquanto controle social na efetivação. (…) trago aqui minha gente o 

convite aos trabalhadores, aos usuários, a todos vocês, o nosso grande 

desafio, é aproximar o conselho nacional do conselho estadual. Isso 

estamos procurando fazer com todos os conselheiros, sociedade civil e 

governo a frente do conselho nacional. Mas, o maior desafio, é ter 

representante dos usuários e dos trabalhadores nos Conselhos. É uma 

categoria que nós estamos tendo muita dificuldade. Então, fica aqui o 

convite e o apelo para que vocês participem nesse espaço democrático de 

construção coletiva".  

Termina, (…) nós estamos no momento de crise econômica, (…)crise 

ética, sobretudo também de crise política, mas não é momento para que 

haja retrocesso. Todas essas conquistas têm que ser ampliadas e cabe 

agora, durante essa conferência, pensar os próximos anos. A gente sabe 

que erguido o SUAS está, o que queremos agora é ver como caminhar”.  

 Pronunciamento da Sra. Léa Braga - Representante do Conselho Nacional 

de Assistência Social - CNAS 

 

“Boa noite pessoal! Eu trago aqui os cumprimentos do Conselho 

Nacional Assistência Social a vocês, a toda esta mesa que aqui compõe 

abertura da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social aqui do Recife.  
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Eu quero cumprimentar muito todos 

vocês, ao conselho municipal, a comissão 

organizadora que certamente tem 

representação também da gestão 

municipal pelo empenho para a realização 

dessa Conferência, não só como um 

evento, mas como uma atividade que vai 

pensar a Política de Assistência Social, 

que vai avaliar o Sistema Único de 

Assistência Social aqui no município e a 

partir daí fazer um planejamento para o 

próximo dez anos. Eu quero que vocês 

sintam extensão dessa mesa porque vocês 

são pessoas muito importantes nessa 

conferência. Estão aqui como delegadas e 

como delegados, com representação da 

origem de onde vocês vêm, certamente, 

com o acúmulo do que vocês já pensaram 

nas etapas que preparam essa conferência 

e chega até aqui com muitas questões 

para a gente refletir juntos, avaliar e 

compor essa agenda da assistência social 

no plano decenal".  

“Eu quero também cumprimentar a comissão por colocar está mesa 

aqui na abertura da conferência. Essa mesa tem uma representatividade 

muito grande. Estamos aqui, os conselheiros que representam as 

instâncias nacionais, (…) o conselho estadual; e o conselho municipal. 

Instâncias importantes que colocam em debate permanente a construção 

da Política de Assistência Social do nosso modelo de atenção, o sistema 

unificado, que organiza o nosso conjuntos de ofertas de serviços, 

programas e projetos, avalia a qualidade e disponibiliza para a população. 

É muito importante na mesa (…) a representação dos usuários e também a 

organização dos usuários e a organização dos trabalhadores que são 

categorias importantes que dentro do conselho ajuda a pensar as 

especificidades que cada um desse segmento tem, a construção da 

participação social e do controle social. E uma questão extremamente 

importante que é a representação aqui da gestão. (…) Porque nesse 

momento de avaliação do SUAS nós não podemos fazer avaliações 

segmentadas, nenhuma avaliação de que coloca de um lado a sociedade 

civil e de outro lado o governo. Se nós temos avanços no SUAS é porque 

têm também gestões comprometidas com a implementação dessa política 

num âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional. E aqui a 

presidente do Conselho Estadual lembrou a importância dos pactos de 

gestão, que são traduzidos com ações importantes, e com as 
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corresponsabilidades dos entes que têm a responsabilidade, a competência 

de fazer a gestão democrática desse Sistema crescer nesses dez anos”.  

“Nós temos hoje uma equipe, uma estrutura de equipamentos 

estatais a disposição do atendimento a população, a nossa rede de CRAS, a 

nossa rede de CREAS, de Centro Pop, a participação das entidades que 

compõe também na oferta da atenção as necessidades colocadas pelos 

usuários, pelas famílias. Então, nós temos um resultado muito importante 

dessa construção da política de assistência social e que deixou lá atrás 

aquela concepção de pobreza ligada a questão material e politizou debates 

de pobreza, trouxe a dimensão da qualidade de vida, da dignidade para 

todos nós".  

"Então, são essas tarefas que nós teremos nesses três dias. Avaliar 

essa construção e propor esse planejamento (…). É fundamental que nós 

tenhamos essa dinâmica do planejamento na nossa política pública, isso é 

extremamente fundamental. (…) Nós temos que entender a nossa 

realidade, nesse momento, como uma realidade que nos desafia para 

avançar. Uma realidade que nos chama e nos convoca para fortalecer ainda 

mais o SUAS, fortalecer os nossos Conselhos".  

"As avaliações das dificuldades não podem e não devem nos 

paralisar, nem nos colocar com medo frente a realidade. (…) a Ana Farias 

apresentando o balanço disse que a palavra combatividade é a palavra da 

ordem, e é isso mesmo. Como boa marketista que sou, eu acredito que é na 

crise que a gente faz a virada, é na crise que a gente faz a diferença, e é na 

crise que a gente encontra soluções. Eu desejo que vocês aproveitem esses 

três dias, façam uma boa discussão e vamos seguir juntos construindo 

essa política e mais uma vez dizendo ‘VIVA O SUAS!’ “.  

 Pronunciamento da Exma. Sra. Ana Rita Suassuna Wanderley - 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e 

Presidente do COEGEMAS/PE 

 

"Boa noite a todos e a todas!. Vou 

pedir licença para cumprimentar a mesa em 

nome de Nailza. Emocionei-me, Nailza, quando 

você falou da história da comunidade de Roda 

de Fogo que tem uma história de luta, uma 

história de combate, um bom combate na 

organização social. Roda de Fogo tem uma 

história importante aqui em Recife e eu queria 

em seu nome cumprimentar toda a mesa. (...) e 

a secretária nacional. Primeiramente eu vou 

fazer um agradecimento, (...) ao conselho e a 

organização dessa conferência, a equipe da 
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secretaria, (...) o esforço coletivo, (...) é uma 

construção coletiva (...)".  

 "(...) Dizer da importância da organização e do controle. (...) Eu acho 

que o colegiado é uno: sociedade civil e governo. (...) é importante a gente 

unir os esforços no sentido da gente qualificar o atendimento ao usuário. 

(...) a melhor coisa é você saber trabalhar e ter foco sempre no usuário. 

(...), qualificar o trabalho no atendimento para garantir o direito desse 

usuário, para ter o mesmo acesso que a gente teve oportunidade de ter e 

algumas pessoas, a grande camada da sociedade não teve acesso. Não 

acesso porque não quis, acesso pela desigualdade social e a gente vem 

avançando nessa luta fortemente com o Sistema Único de Assistência 

Social. A gente não pode deixar esse processo retroceder no sentido da 

gente qualificar, discutir e ampliar".  

 "Essa conferência nos provoca a pensar um planejamento. (...). Se 

pensar que a gente vai conferir o que fez, aonde a gente chegou, aonde a 

gente quer ir a dez anos, nós estamos fazendo um planejamento 

estratégico (...). (...) a gente tem muita coisa a contribuir, o usuário que 

está na lida do dia a dia tem muito a contribuir e a sugerir; o trabalhador. 

(...), a gente sabe como é que é trabalhar coletivamente nessa perspectiva 

que eu acho que essa conferência trás esse fortalecimento do SUAS para 

poder a gente continuar no bom combate e nessa qualidade do 

atendimento e dos trabalhadores também".  

 "(...) não podemos enquanto gestão também esquecer dos 

trabalhadores. A gente sabe que, por exemplo, na prefeitura a categoria de 

assistente social é a que ganha menos dentro da prefeitura em relação a 

outros assistentes sociais da saúde, da defesa civil e a gente vem 

trabalhando no sentido de qualificar e melhorar isso. Essa categoria não 

tinha nem aquela tabela de quatro em quatro anos, já implementamos a 

tabela de quatro em quatro anos; implementamos o adicional de risco e 

vamos agora caminhar para o plano de cargos e carreiras que já foi uma 

promessa da última negociação. (...); tem que qualificar o atendimento ao 

trabalhador porque a gente também tem feito um esforço de qualificar 

nesse sentido com a implantação do plano de formação municipal. A gente 

sabe que existe o CapacitaSUAS que o Estado vem executando, tem um 

plano estadual (...), mas a gente entendeu também que deveria ter um 

municipal porque a gente tem feito dentro do nosso serviço de capacitação 

e formação. Nossas formações estão abertas a todos, não só ao 

trabalhador da assistência vinculado a prefeitura ou IASC, mas a rede 

socioassistencial e conselheiros também. Então, é um esforço coletivo 

nosso, nós somos o SUAS em Recife, (...), não é quem está na gestão, 

somos todos nós que estamos aqui e de uma importância fundamental é o 

pacto federativo".  
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 "A gente sabe que temos que avançar muito nessa discussão do 

pacto. Os três entes têm que ter uma participação efetiva (...). (...) o que é 

a política de assistência social? a gente sabe que vivemos explicando (...) 

porque muitas pessoas não entendem que é uma política de garantia de 

direitos, que é o acesso ao cidadão, (...). Então, a gente precisa trabalhar 

fortemente nessa conjuntura na questão de fortalecer o pacto federativo. A 

participação dos três entes, (...) por exemplo, Recife gastou em 2014 

quarenta e seis milhões na assistência social, fora o gasto com pessoal 

concursado, (...), os terceirizados sim, (...). Quarenta e seis milhões 

entenda praticamente dos serviços, desses vinte e um milhões e 

novecentos foi do tesouro municipal".  

 "(...) A gente sabe que avançou muito, mas a gente precisa 

aprofundar essa questão. Eu enquanto presidente do colegiado, uma 

discussão muito forte ainda é a questão dos serviços de alta complexidade 

(...), têm avançado, mas têm como avançar mais (...) alguns serviços não 

cabem em município pequeno, (...). Recife é a metrópole, muito pelo 

contrário, Recife ainda precisa ampliar muito e qualificar ainda a sua rede. 

A rede da assistência de Recife é muito baixa. (...). Mas, eu acho que a 

gente está no caminho certo, a gente não pode retroceder e a gente tem 

que avançar, avançar e avançar. Eu queria muito aqui agradecer a todos 

vocês, desejar um bom trabalho nessa conferência e que a gente 

realmente consiga colocar no papel uma transformação e uma melhoria do 

SUAS cada vez mais. Boa noite e muito obrigada a todos".  

 

 Pronunciamento da Exma. Sra. IEDA CASTRO - Secretária Nacional de 

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome 

 

 "Boa noite! (...)quero cumprir as 

formalidades da abertura em nome da nossa 

ministra Teresa Campelo, trazer um abraço 

afetuoso da ministra. Ela adora essa cidade, 

(...). Então, trago o abraço dela. Quero 

cumprimentar a Nailza. O fim nosso, nosso 

horizonte, é atender as necessidades da 

população, então por isso que ouvir os 

usuários e usuárias para nós gestores é 

fundamental. Quero agradecer a minha amiga 

Ana Farias pelo convite, (...) eu sou muito 

bem acolhida em Recife, quando eu venho em 

Pernambuco. Quero cumprimentar a 

prefeitura também pelo compromisso com a 

assistência social(...)".  
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 "Esse é um momento de fortalecimento desse espaço, como espaço 

democrático. Não há crise nenhuma que não seja superável. Todos nós, 

pelo pouco tempo de vida que a gente já tem a mais, quem viveu mais de 

meio século sabe disso. (...). O que não pode é forçar para que a gente saia 

da crise não cumprindo as regras do jogo do Estado Democrático de 

Direito. Então, nossa defesa, é a defesa pela democracia, é o 

fortalecimento desses espaços, da participação popular e, principalmente, 

de respeito aos princípios democráticos que fizeram com que o SUAS 

nascesse como sistema público, não contributivo de proteção social. 

Tenhamos uma boa conferência (...)". 

 

 Pronunciamento Exmo. Sr. LUCIANO SIQUEIRA - Vice-Prefeito 

Representando o Prefeito da Cidade do Recife, Exmo. Sr. Geraldo Júlio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Inicia sua fala cumprimentando a mesa e a plenária, "(...) Boa noite 

gente! (...) eu trago um abraço do prefeito Geraldo Júlio, (...)"  e continua  

contextualizando os avanços da política de assistência social na gestão do município 

do Recife, verbaliza: "(...) há dez anos da implantação do SUAS eu me 

recordei que quando nós chegamos a prefeitura do Recife (...) existia uma 

chamada secretaria de políticas sociais e da política de assistência social 

propriamente dito que não fazia nada. Era um instrumento do eleitoralismo 

inclusive com distorções absurdas, era mais uma máquina para distribuir 

enxoval, cesta básica, do que propriamente encaminhar uma política de 

assistência social de sentido libertário de formação da consciência cidadã. 

(...) a equipe teve a missão de fato implantar uma política da assistência 

social. E Ana Farias e a equipe a época dessa responsabilidade sob diversos 

aspectos. Incluiu um concurso público para dotar a secretaria de um 

quadro próprio e num determinado instante, quando se desencadeou o 

movimento nacional pela criação do Sistema Único de Assistência Social, a 

secretaria àquela época promoveu muitos debates, trouxe aqui o ministro 

Patrus Ananias para debater os fundamentos do SUAS. (...) foi um 
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momento muito rico da assistência social, em que nós estávamos 

construindo os pilares que nos permitem hoje dar sequencia a um conceito 

avançado de nossa cidade. (...)".  

 "(...) Ao longo da minha vida, em diversos instantes, eu fui 

compreendendo o sentido real da assistência social. Falo do trabalho que 

vocês realizam, peso estratégico que tem na formação da consciência 

cidadã. Quando lá atrás, século passado, no movimento estudantil nós nos 

reunimos com as colegas, existia quase nenhum companheiro fazendo 

serviço social, para efeito da mobilização dos estudantes e não raro nós 

dizíamos: "Vocês meninas! estão sendo formadas para serem o colchão a 

evitar o acirramento da luta de classes". Era essa visão estreita, sectária, 

preconceituosa, que nós alimentávamos àquela época, nos anos de 

68/69".  

 "(...) Depois eu tive a oportunidade, a sorte, de viver o período da 

residência médica depois de concluído o curso médico etc. e participar de 

equipe multissetoriais, multidisciplinares e com a presença forte de 

assistentes sociais. (...) encontramos assistentes sociais despreparadas 

para a dimensão do desafio que se colocava, e assistentes sociais muito 

preparadas para a dimensão do desafio que estava. (...) A possibilidade de 

fundir a mensagem que se pretendia levar com a realidade concreta vivida 

por aquelas pessoas. Foi me dando a impressão que de fato a assistência 

social tem um papel importante a cumprir. (..) na prefeitura do Recife,  no 

debate da implantação do SUAS, depois estudando a LOAS que é uma lei 

avançadíssima, caráter muito avançado e os dias que correm que me 

permite aqui dizer, (...), vivemos um momento muito difícil que é preciso 

os trabalhadores estarem organizados para enfrentar o que pode vim 

adiante. De fato nós atravessamos um momento, um instante da vida do 

país, grandes dificuldades em contraponto há mais de uma década de 

conquistas e avanços".  

" (...) a cobertura do SUAS é de cerca de 32 

milhões. Eu penso que a política atual da 

assistência social, implementada em nosso 

país, tem um sentido libertário, tem um 

sentido de ajudar e a população objeto das 

nossas ações se descubra sujeito de direitos, 

possa inclusive dar um passo adiante 

compreendendo que pode ser sim, e é 

agente da transformação social e essa 

combinação do esforço de valorizar o 

cidadão em situação de vulnerabilidade. O 

conjunto das políticas públicas que 

proporcionaram retirar de um estágio de 

pobreza absoluta ou de existência abaixo da 

linha de pobreza. Mais de quarenta milhões 
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de brasileiras e de brasileiros configuram 

conquistas sem precedentes na história do 

Brasil, e aí é um conjunto de políticas 

públicas que se entrelaçam para permitir, 

para propiciar tamanho avanço". 

 "(...) Infelizmente, (...) seguir adiante do rumo do desenvolvimento 

econômico com inclusão a situação está muito difícil. (...) em primeiro 

lugar porque ainda segue sem perspectiva e solução concreta, real ou de 

alternativas que beneficiam os que vivem do trabalho, porque quem 

comanda a tentativa de solucionar a crise global são aqueles que a 

geraram, são os senhores do grande capital, capital financeiro, os bancos, 

os que vivem mais da usura do que da produção. Crise que se alastra (...) o 

caso da Grécia na zona do euro que atinge grandes países a exemplo da 

própria China, que é o principal parceiro comercial do Brasil hoje. Esses 

fatores, digamos assim, externos independem da vontade dos brasileiros. 

Já atuam contra o desenvolvimento nacional desde que a crise explodiu, 

eclodiu, em 2008. Foi a possibilidade de lutar (...), explorar as nossas 

próprias potencialidades que nos permitiu conviver com a crise global 

expandindo emprego, melhorando a renda, proporcionando uma melhoria 

real da qualidade de vida de tanta gente".  

 "(...) O presidente Lula chegou a dizer na televisão, vocês lembram?, 

no “Brasil será uma malorinha” e convidou o povo brasileiro, (...) as 

pessoas a consumirem. (...) naquela linguagem simples para que todos 

entendam, se a geladeira da sua casa está dando defeito vá e compre uma, 

porque o governo exonerou parcialmente o IPI, a chamada linha branca, 

eletrodomésticos, produtos de consumo duráveis. Incentivou a indústria 

automobilística mesmo sabendo que o aumento expressivo do número de 

veículos circulando em nossas cidades agrava o problema da mobilidade 

urbana, porém, o sentido geral das políticas adotadas naquela ocasião era 

de defender a economia, de defender o nosso povo. (...) se nós não 

tivéssemos adotados aquelas medidas o desemprego no Brasil teria sido 

uma onda absurda provocando enorme sofrimento entre os trabalhadores 

e o nosso povo".  

 "(...) Vocês têm bem presente a seca no nordeste que é a maior da 

história, a mais prolongada. (...) e quantos saques vocês anotaram?. 

Quantos saques, invasões de cidade, de armazéns etc. etc.? nenhum, 

porquê? Porque isso é fruto das políticas adotadas nessa última década no 

país. (...) Então, é uma situação muito difícil esse momento, e aí é de se 

perguntar é numa situação dessa de crise, de dificuldade do nosso povo 

que o papel da assistência social cresce? Eu não digo exatamente assim, 

também no processo de desenvolvimento inclusive de melhoria da 

qualidade de vida do povo é indispensável a política da assistência social 

porque vocês realizam (...), estabelecem uma relação com o nosso povo a 

partir daqueles segmentos mais vulneráveis que pode propiciar a tomada 
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de consciência de que cada um daqueles é sujeito de direito e o que nós 

fazemos é obrigação do Estado Brasileiro consignada na constituição e na 

LOAS".  

 "(...) substituir um possível sentimento de gratidão em relação ao 

nosso governo, as nossas ações, se descubram sujeito de direitos e 

possam com a nossa ajuda refletir sobre, porque que seus direitos não são 

plenamente realizados em nossa sociedade tão injusta?, tão dividida?, tão 

distorcida como a nossa? e a partir daí também alcançar outro patamar na 

sua consciência cidadã. (...) penso que essa conferência haverá de produzir 

um excelente resultado pela experiência de vocês, pela qualificação de 

vocês e, sobretudo, se todos os participantes inclusive, sobretudo, talvez, 

aqueles que representam os usuários, nosso povo objeto de nossas ações 

se sentirem tomados da boa provocação, (...) estimular críticas, estimular 

o questionamento. (...) que nós possamos arrostar as dificuldades do 

momento e seguir adiante com o compromisso de construirmos uma nação 

democrática e soberana rumo ao socialismo. Obrigado". 

 

 PALESTRA MAGNA  - "O Pacto Federativo e a Consolidação do SUAS 

Rumo a 2026". Expositora Exma. Sra. IEDA CASTRO - Secretária Nacional 

de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "(...) Vocês devem ter percebido que a conferência tem tema, tem 

lema e tem dimensões (...) nesse momento é a gente avaliar de fato o que 

nós fomos capazes de construir nesses dez anos e o que nós podemos 

projetar nós próximos dez anos, sempre com a dimensão de que nós 

construímos o SUAS, mas ele foi o SUAS possível (...). Mas, existe no nosso 

horizonte um SUAS que nós idealizamos. A gente rever qual é o SUAS que 

nós projetamos lá para frente e que nós procuramos trilhar e construir 

daqui para frente. (...) No primeiro momento nós vamos tentar visualizar 

de onde foi que nós partimos em 2005, o que nós fomos capazes de 
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construir?, quais foram as nossas conquistas? tanto do ponto de vista 

nacional, quanto do ponto de vista de Recife. (...) Vamos fazer uma 

autoavaliação com serenidade, com amadurecimento, com essa dimensão 

de que o SUAS que a gente tem, foi o SUAS que fomos capazes de fazer, 

mas que ainda há muito a ser feito.  

 "(...) quando nós partimos lá em 2005, a gente tinha questões que 

nos desafiavam. Nós estamos há vinte anos realizando conferência de 

assistência social, (...) e discutindo qual é a melhor forma de dar 

materialidade a assistência social como direito. Uma grande questão que 

nós tínhamos de 2005 era superar velhas concepções. Em 2003, (...) a 

primeira conferência em 95 já se pensava qual seria o modelo de 

atendimento que nós teríamos que organizar, para dar conta da assistência 

social como direito (...) modelo descentralizado inicialmente, e em 2005, 

resultado de conferência nacional de assistência optamos para criar um 

sistema público nacional, fundado no pacto federativo, onde municípios, 

estados e governo federal têm competências, que são compartilhadas e 

competências que são específicas. (...) O SUAS foi o modelo, a forma que 

nós encontramos em 2005 e que nós temos que avaliar passado os dez 

anos, se é esse o sistema mesmo que nós queremos (...) esse é o pacto 

federativo que a gente quer? (...) mas lá atrás a gente tinha que criar um 

sistema para dar conta da materialidade da assistência, com direito de 

cidadania. Precisávamos, naquele momento criar bases legais, normativas, 

enraizar essa lógica pelo Brasil inteiro, criar unidades básicas, unidades 

públicas estatais para que as pessoas que fossem acessar visualizasse ali o 

poder público, o dever do Estado. Procurar um CRAS é diferente de 

procurar a casa do vereador, a casa do prefeito, a casa da primeira dama. 

Procurar um CRAS é procurar um direito e era isso que nós queríamos 

definir territórios, criar CRAS e colocar em cada território, (...) 

disseminando a cultura do direito e ampliando a cobertura de acesso a 

benefício e serviços".  

 "(...) imprimir uma nova lógica de financiamento, (...) Os programas 

vinham carimbados e aí tínhamos que fazer um repasse mais automático, 

uma transferência de recursos federais que fosse regular e automático. 

(...) estruturar uma gestão, tinha lugar que não tinha nem secretaria. (...) 

tinha lugar que era movimento de promoção social, era associação de 

primeiras damas que conduziam a assistência social. Então, precisamos 

criar instâncias de pactuação, onde os entes federados pudessem se 

sentar, negociar, discutir a melhor forma de se organizar, fortalecer o 

controle social para ele não ser só aquele conselho que inscreve entidade, 

mas um conselho que participa, que propõe, que critica, que avalia, que 

fiscaliza e tínhamos a tarefa de construir a intersetorialidade. (...) a 

assistência social não podia ser uma ilha só lutando pela proteção social. 

Nós somos uma peça de uma engrenagem de um sistema protetivo no 

Brasil. É isso que nós somos! Uma política pública setorial com identidade 
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própria. Hoje a gente tem identidade, a gente teve muito trabalho, eu 

mesmo vim à Recife várias vezes, discutir o que fazer com o benefício 

eventual que é da saúde (...) porque no momento em que a gente trazia 

para assistência a gente negava o direito dentro da saúde. Porque lá na 

saúde o direito é universal, e aí quando ele vem para assistência, ele vem 

dependente de um parecer, e aí em vez de ampliar direito você vem 

restringindo o direito. Então, tudo isso nos desafiava em 2005".  

 "(...) Tivemos muitas conquistas (...) o tamanho da tarefa que não 

foi uma tarefa simples, não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa coletiva e 

aqui é resultado do esforço de muitas mãos. (...), criar o SUAS por lei, (...) 

tipificar serviços. (...) a certificação de entidades que era uma confusão no 

CNAS, (...). Nós separamos isso o que é da educação é da educação, o que 

é da saúde é da saúde, ficamos só com a fatia que é da assistência social. 

Criou RH, criar NOB. (...) a NOB 2012 (...) ampliar recursos, chegamos a 

68,6 milhões e isso aí envolve serviços, benefícios, envolve o conjunto de 

recursos que a União teve que colocar. (...)". 

 "(...) o pacto é federativo, têm competências que são exclusivas e 

têm competências que são comuns. A competência exclusiva do MDS, do 

CNAS é pagar o Bolsa Família e pagar o BPC e a renda mensal vitalícia. (...) 

O maior peso do recurso é o BPC, (...) A nossa luta sempre foi de aumentar 

a per capita que era ¼ de um salário mínimo. (...), essa luta, é uma luta 

que nós não podemos, numa conjuntura de conservadorismo fazer crítica 

ao recurso investido no benefício. (...) Chegamos em 2015 com 99,6% dos 

municípios com CRAS. (...) Crescemos em Bolsa Família porque o benefício 

também faz parte da assistência social, crescemos em valor e em número 

de usuários. O BPC também cresceu, (...) Nós universalizamos a cobertura 

de idosos que tem renda per capita de ¼ do salário mínimo e que têm 

acesso ao benefício. Essa cobertura hoje já é universal. E aí isso tudo nós 

definimos, essas corresponsabilidades, criamos espaços de diálogos, têm 

as CIBs, tem a CIT, os conselhos. Essas competências precisam, 

permanentemente, serem avaliadas".  

 "(...) Avançamos na profissionalização. Hoje esse é o número de 

trabalhadores que têm na rede, 258 mil trabalhadores. O vínculo ainda é 

questionável porque no Brasil 35% apenas são estatutários. A escolaridade 

também, nós temos uma assistência social que ela é ofertada mais por 

ensino médio do que por ensino superior, isso também precisa ser avaliado 

se é isso que a gente quer e o que vai acontecer. Fortalecemos o controle, 

trouxemos para dentro da assistência o controle do Bolsa Família. Criamos 

o Fórum Nacional dos Trabalhadores, o Fórum Nacional dos Usuários. (...) 

Orientações técnicas, muitas resoluções. Enfrentamos a 

multidimensionalidade da pobreza, o SUAS entrou no Brasil sem Miséria e 

contribuímos através da nossa rede CRAS com a busca ativa de mais de um 

milhão de famílias que foram localizadas e incluídas para ter acesso ao 

benefício (...)". 
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 "(...) um olhar nosso, governo federal, para o município. (...) em 

Recife.  A renda per capita aumentou, (...) aumentou a expectativa de vida. 

(...) vai aumentar uma demanda de população idosa que para assistência 

social independe de renda, porque há um elemento na velhice nossa que é 

a solidão e o isolamento e o papel da assistência social é trazer de volta, 

para o convívio social, muitos idosos que estão em processo de isolamento 

e de solidão. (...) minha mãe é usuária da assistência social e de um CRAS 

(...) Ela mora só e vive numa cidade pequena e lá ela reencontrou amigos, 

pessoas que ela não via há muitos anos e eles saem, eles passeiam, se 

encontram, fazem festas. (...) A equipe de lá está trabalhando bem. (...) 

São os trabalhadores, não é o CRAS unidade física, é o trabalhador. Um 

bom trabalhador, um trabalhador qualificado, valorizado, (...) trabalhador 

valorizado é outra história".  

 "(...) em 2007 tínhamos doze CRAS, hoje Recife só registra nove 

CRAS. (...) Se a proteção básica é preventiva e nós estamos numa cidade 

com os problemas que a gente conhece de uma capital, de uma metrópole, 

vocês precisam avaliar se esse é o tamanho da rede mesmo. A proteção 

especial cresceu mais, (...) Esse é o dilema de Recife! Vai investir quando 

está instalado o problema ou vamos investir na prevenção?".  

 "(...) a gestão do SUAS, a quantidade de trabalhadores também nós 

preocupa, porque em 2005 tinha lá o registro  de 1.258, em 2014 tinha 

776, então, isso também é uma questão para vocês observarem. O 

tamanho de trabalhadores da rede privada é bem maior do que o da rede 

pública. (...) será que daqui a dez anos a gente quer ver encolhendo ou 

ampliando?, o que é que a gente quer ver? Vocês têm uma coisa muito 

positiva, (...), 64% são estatutários, no Brasil a média é 35%, então nesse 

ponto cresceu pouco os trabalhadores, mas cresceu com qualidade. Então, 

isso também é um movimento histórico do lugar. (...), é diferente de 

outras realidades do nordeste. Onde tem mais precarização do trabalho é 

no nordeste, chega a ser 17% só os estatuários no nordeste. (...) Aqui, o 

conselho, também está bem na foto, uma boa representatividade, uma boa 

participação dos usuários, da sociedade civil. (...) o BPC que cresceu 314% 

(...). Recife conseguiu identificar 2.484 famílias incluindo o Cadastro Único, 

hoje tem uma cobertura de quase 100% de Bolsa Família, isso é muito 

importante".  

 "(...) O que é que nós esperamos das conferências? (...) O SUAS que 

temos, o Sistema é histórico e depende do movimento político do lugar, do 

movimento econômico, das forças políticas, depende dos trabalhadores, 

depende dos usuários, depende das entidades. Então, muitas vezes você 

vai ver que o SUAS, (...) em cada município vai está num estágio diferente. 

Você não tem uma linha e diz que está todo mundo nesse estágio, porque 

cada município vai construir dentro das suas possibilidades, do seu próprio 

movimento histórico. E o sistema é um processo aberto, todo sistema é um 

processo aberto, então para nós não tem constrangimento nenhum está 
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revendo (...) é um sistema que reflete a realidade, e a realidade é dinâmica 

nós não queremos um sistema engessado que a gente vai moldar a 

realidade ao sistema, (...) O estágio hoje é o município dizer o que ele 

precisa, o que ele quer (...)".  

 "(...) Qual é o SUAS que nós queremos? É o SUAS que seja capaz de 

materializar a assistência como direito seguindo aqueles princípios da 

universalidade do acesso, da gratuidade, da equidade e o SUAS adequado a 

realidade locais. (...) a gente precisa ver se o SUAS que a gente tem 

assegura essa diversidade, se há alguma coisa que possa ser melhorada.  A 

questão para o debate (...) nós alçamos a universalidade em Recife? (...) 

Quais são as desproteções que ainda estão? Aparecem novas expressões, 

agora está batendo na porta o sistema prisional está dizendo "a 

assistência social vai fazer o que quando o preso for solto depois de dez 

anos, quinze anos?" A família não quer mais, quem é esse cidadão? É um 

cidadão desprotegido, e vai procurar quem? A assistência social. E o que é 

que nós temos para ele? (...) Aparece aqui haitiano, aparece aqui 

imigrantes, refugiados, ciganos, então, tudo isso precisa ser discutido. Que 

novas questões aparecem? Quais os desafios que nós temos hoje? O que é 

que nós esperamos dos governos estadual, federal e municipal? Como 

fortalecer a participação do usuário não só dentro da conferência numa 

mesa, mas no cotidiano dos CRAS, dos CREAS, no nosso planejamento do 

dia a dia? Vamos planejar as atividades! Participação não é uma coisa 

deliberada, participação é um processo pedagógico. (...)".  

 "(...) É isso que nós precisamos enfrentar o preconceito, (...) para 

ninguém ficar morrendo de fome, enfrentar e superar preconceitos. Esse 

nome usuário da assistência social não nos ajuda. Usuário da assistência 

social cria estigmas, por quê? (...), ser usuário da saúde é nobre, ser 

usuário da assistência estigmatiza. (...) as pessoas olham assim e dizem 

que é população de rua, e eu não quero esse abrigo no meu bairro, porquê 

usuário da assistência social. Então, nós temos que construir outra lógica. 

São trabalhadores e trabalhadoras em situação de desproteção. (...) que 

estão fora do mercado de trabalho. São trabalhadores porque todos 

trabalham. Todos! Ninguém numa sociedade de consumo como a nossa 

vive sem qualquer tipo de trabalho. Pode ser que seja um trabalho 

desprotegido, um trabalho inseguro, um trabalho perigoso, um trabalho 

infantil, mas todos trabalham. O que nós queremos é desenvolver a cultura 

do trabalho protegido e aquele que não consegue a proteção pelo trabalho 

vai conseguir pela assistência social. Essa é a lógica que nós não podemos 

abrir mão dela. Tornar a assistência social conhecida da população 

brasileira".  

 "(...) Eu vi um prefeito dizer "eu prefiro inaugurar uma escola, um 

posto de saúde do que inaugurar um Centro Pop, me dar mais satisfação", 

porque é reconhecer a pobreza e a fraqueza da nossa sociedade. É 

reconhecer que têm pessoas que estão excluídas, é reconhecer que nós 
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não temos a capacidade de atender plenamente as necessidades de toda a 

população. (...) nós precisamos fazer com que quem reivindique isso seja 

as próprias pessoas que precisam da assistência social e que se a gente 

continuar com essa linguagem rebuscada, técnica, distante do povo, nós 

não vamos conquistar o protagonismo desse povo e vai ficar uma luta de 

técnicos, uma luta corporativa e nós precisamos romper com isso. Ganhar 

o apoio e a defesa da sociedade como um todo".  

 "(...) trabalhador que não trabalha, não é opção, é contingência, é 

condição de vida, mas a gente cria esse trabalhador que está no mercado e 

o trabalhador que está fora, e aí a gente precisa ver como dá mais voz para 

essas pessoas, aprimorar a gestão; qualificar o atendimento, um 

atendimento de qualidade, um atendimento digno; repensar o pacto 

federativo; vê arranjos, compromissos e responsabilidades que sejam de 

fato cumpridas porque, pacto que não se cumpre, ele não é pacto(...)".  

 "(...) que vocês façam uma brilhante conferência e levem para 

conferência estadual e chegue na conferência nacional com esse espírito 

combativo (...). Vamos a luta! porque não é fácil viver e não é fácil lutar 

pela assistência social, mas nós vencemos, chegamos até aqui e 

poderemos chegar até 2026 com muito mais conquistas. Obrigada gente!"  

 

 MESA DE DIÁLOGO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo dia do evento inicia com a leitura e aprovação do Regimento da X 

Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, posteriormente, dando 

continuidade a programação, foram convidadas para compor a mesa de diálogo a 
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Sra. Margarida Soares, Gerente Geral do SUAS, na qualidade de coordenadora 

da mesa, a Exma. Sra. Ana Rita Suassuna - Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; que proferiu a palestra com o tema:  

"O enfrentamento das situações de desproteções sociais e a cobertura 

dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda 

nos territórios" e a Sra. Léa Braga - Representante do Conselho Nacional de 

Assistência Social expondo sobre "Fortalecimento da participação e do 

controle social para a gestão democrática".  

 

 Palestra I - "O enfrentamento das situações de desproteções sociais 

e a cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e 

transferência de renda nos territórios". Expositora: ANA RITA 

SUASSUNA - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos 

 

 “Bom dia gente! Bom dia a todos e a todas! 

Primeiro dizer que é uma alegria estarmos aqui hoje. 

Esse tema nos trás justamente o enfrentamento das 

situações de desproteções na cidade do Recife e é um 

desafio, realmente, uma metrópole com um milhão e 

meio de habitantes, são muitos desafios no dia a dia da 

assistência social aqui em Recife. Identificação dos 

grupos vulneráveis, quem são esses grupos 

vulneráveis? Conjunto de pessoas que devido a 

questões referentes a gênero, a raça, idade, condição 

social, deficiência, orientação sexual, estão suscetíveis 

a todo tipo de violação de direitos como cidadãos. 

Então, esse é foco da assistência social que a gente 

trabalha fortemente com esse grupo que tem essa 

situação de violação de direitos forte na nossa cidade. 

Grupos mais vulneráveis qual é o foco aí?"  

  

 "População de pobres, extremamente pobres da cidade do Recife; 

criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade; a pessoa 

idosa também nessa mesma condição de risco e vulnerabilidade; a 

população em situação de rua; a pessoa com deficiência; pessoa em 
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sofrimento mental, que a gente tem uma população de rua grande com 

essa característica de sofrimento mental, (…); comunidades LGBT, (…); 

jovens e mulheres negras principalmente, (…). A população pobre, 

extremamente pobre, isso aí é a realidade do nosso CADÚnico. A gente tem 

dentro do CADÚnico 210 mil famílias, desses duzentas e dez 110.531 

recebem o Bolsa Família. (…) é um forte instrumento de planejamento da 

nossa ação. A gente tem que sempre está com a vigilância atenta e 

olhando ali o território nos chama, nos traz para refletir e orientar a nossa 

prática. (…). Famílias extremamente pobres 105 mil, e famílias pobres 

44.581 mil. (…) Criança e adolescente o que é que a gente tem?"  

 "Do disque 100 de 2014 temos 113 casos de trabalho infantil; 625 

casos de negligencia; 1.532 casos de violência física; 355 casos de 

violência psicológica; e 165 casos de violência sexual. Dados da equipe do 

SEAS – Serviço Especializado de Abordagem Social, a gente tem sete 

equipes na área trabalhando a abordagem sobre o trabalho infantil durante 

grandes eventos e a gente identificou na questão da praia, na CEASA e as 

demandas do TRT, (…) o SEAS quando a gente chegou na gestão só tinha 

um olhar para população de rua adulta, não tinha um olhar voltado para 

abordagem de outras situações de violações em relação à criança e 

adolescente. (…) Pessoa idosa tem no MP que a gente recebeu esse ano já 

setenta casos de denúncia e encaminhamentos, também pelo disque 100 

chegando ao CREAS 76 casos. 33.904 pessoas idosas recebem o BPC em 

Recife. Pessoas com deficiência recebendo o BPC são 36.780 casos". 

 "(…) Com relação à população em situação de rua, (…) Foi mapeado 

pela nossa equipe do SEAS, 775 pessoas pernoitando nas ruas, seja lá 

dormindo na rua que a gente tem cadastrado que a gente conseguiu ver, 

que a gente conseguiu identificar. Desses 476 homens, 179 mulheres, 32 

idosos de ambos o sexo, 57 crianças. O que é não identificamos? A 

predominância da população é no centro da cidade, como toda capital a 

gente sabe que a história é essa e na RPA 6 que é aqui na zona sul, para 

quem não conhece a cidade, justamente aqui na área de Boa Viagem, então 

são as áreas que mais predominam a população em situação de rua. (…) 

com sofrimento mental, esse foi um trabalho conjunto do serviço de 

abordagem com o pessoal do consultório na rua da saúde. (…) tem todo 

um trabalho conjunto e foi mapeado 161 pessoas com problemas de 

transtorno mental (…).  (…) A gente tem uma demanda por acolhimento de 

470 pessoas, isso é uma média aí que a gente fez de demandas que a 

gente tem por acolhimento".  

"Uma coisa que fique muito clara que (…), o entendimento da 

população de uma forma geral é que a assistência vai dar conta de tudo. 

Assistência não vai acabar em si, muito pelo contrário ela tem que está 

articulada e integrada fortemente com as outras políticas senão a gente 

não avança na educação, na saúde, na questão da qualificação, de acesso a 

emprego, então, assim, é uma busca constante desse mapeamento, mas 
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também desse diálogo que a gente está fazendo esse enfrentamento 

conjunto. É muito importante essa articulação nessa rede".  

"O grupo LGBT o que é que a gente tem? De acordo com o relatório 

de violência homofóbica de 2014 foram mortos no Brasil 326 pessoas que 

foi, assim, ditas como violação em referência a orientação sexual da 

pessoa, em Pernambuco 23, em Recife 7 pessoas que realmente foi 

notificado como sendo crime homofóbico. De acordo com a SDS ocorreram 

70 casos de violação de direitos esse ano aqui em Recife, casos que foram 

registrados(…) o registro não é o que a realidade demonstra, porque 

muitas pessoas nem procuram, (…) a causa homofóbica ou de alguma 

forma, isso é muito ainda preliminar, mas a gente tem esse registro".  

"(…)Principais demandas para a assistente social no Recife, o 

acolhimento a gente ainda tem uma demanda forte por acolhimento; 

trabalho com famílias para o fortalecimento e o restabelecimento de 

vínculos, através do serviço de convivência; benefícios eventuais, (…), 

Cadúnico uma demanda que a gente sempre tem feito (…) contratou 80 

agentes sociais na perspectiva de não só fazer o cadastramento, mas 

também de fazer busca ativa. (…), buscar aquelas pessoas que não 

tiveram acesso ainda, (…)" 

"(…) na parte de aprimoramento da gestão, nós estamos com a 

estrutura do SUAS completamente estruturada de acordo com o que 

preconizado até 2017, (…), gerência do SUAS, da proteção social básica, da 

especial de média e de alta, gestão do trabalho (…) a gestão financeira e 

orçamentária que aí não tem. O planejamento de contratos e convênios 

que não está na estrutura, mas que a gente também tem uma parte de 

planejamento de contratos e convênios, a vigilância e a gestão de 

benefícios, (…)".  

"Eu vou falar um pouco da estrutura de direitos humanos, (…) eu 

achei importante colocar também, (…) tem uma gerência geral de direitos 

humanos, uma gerência de promoção de direitos humanos, uma gerência 

de livre orientação sexual e uma gerência de igualdade racial. Dentro da 

gerência de promoção de direitos humanos nós temos as áreas da criança 

e adolescente, da pessoa idosa e pessoa com deficiência, e a gente tem 

feito um trabalho conjunto e bastante articulado (…)".  

"(…) a nossa rede, ontem Ieda já mostrou, nossa rede de 

assistência. Ela ainda é uma engrenagem que precisa muito avançar e 

melhorar muito. (…) Recife teve em algum momento da história doze 

CRAS, (…), e hoje nós estamos com nove, (…) quando nós chegamos na 

gestão estava lá no sistema doze, mas nós não tínhamos doze CRAS e eu 

não podia continuar, nós perdemos recursos, a gestão perdeu, mas a gente 

não podia continuar com informação que não procedia. Vou dizer porque 

não procedia, nós tínhamos oito espaços e não tínhamos a equipe 
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completa. Como é que eu cobria mais de um território? (…) Em 2011 já não 

tinha doze CRAS, então quando nós chegamos em 2013 realmente nós 

colocamos os oito CRAS e abrimos mais um depois. (…), é muito baixo 

ainda se você pensar um milhão e meia de habitantes".  

"(…) A gente também montou uma central do Cadúnico digna, 

humanizada, de atendimento a população em Recife. (...) Eu acho que foi 

uma coisa importante porque as pessoas eram atendidas de forma 

improvisada, (…) ficavam expostos a chuva, ao sol (…) tem uma 

capacidade de mais de 400 pessoas/dia (…). A gente tem um plantão 

social na prefeitura onde a gente atende de imediato (…)".  

"Nós saímos de um CREAS em 2013, nós estamos com quatro (…), 

conseguimos ampliar um pouco. Temos em Recife treze casas de acolhidas 

atendendo, (…) diversos públicos, idosa, população de rua, criança, 

adolescente. (…) E dois Centros Pop (…) em direitos humanos nós temos 

duas estruturas, o Centro de Referência de Direitos Humanos que já existia 

e a gente só fez ampliar um pouco a equipe, (…) e, também, a gente tem 

um Centro de Referência de Cidadania LGBT (…) gerência de Livre 

Orientação Sexual. (…) as ações de direitos humanos nos bairros (…) são 

ações descentralizadas no território onde a gente realiza oficinas, faz 

rodas de diálogos, (…) ações em conjunto com outras secretarias são na 

seis RPAs do Recife. A gente faz a questão da documentação, (…) 

atividades esportivas,  várias oficinas de diálogos, tem várias ações. (…) 

em 2014 nós fizemos 75 ações, e atendemos 14.160 pessoas (…). Esse ano 

nós já fizemos 101 ações na cidade e atendemos 15.478 pessoas com 

essas ações".  

"E as nossas campanhas ‘Amar e Proteger’ que é da criança; ‘Ame a 

Pessoa Idosa’; ‘Recife Sem Preconceito e Destinação’; ‘Recife de Coração 

Aberto’, Dê um batida salve todos!. (…) tem toda uma ação integrada não 

só da nossa secretaria, mas das outras secretarias do município (…)".  

"(…) na básica, os CRAS, os PAIFs, o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o acompanhamento das famílias 

pobres e extremamente pobre. Aquele público que ainda não rompeu o 

vínculo está na básica, à questão da cesta básica. O aluguel social (…) é 

prioritariamente para população de rua, depois que ela passa na nossa 

casa tem uma condição de autonomia, trabalhar essa autonomia do 

usuário. A gente dá um período de aluguel social para ele enquanto 

reorganiza na sua vida e faz a sua autonomia, (…)é em torno de 90. (…). A 

questão do auxílio funeral que a gente tem para aquela população 

realmente ainda que tem uma situação, tem um critério, tem que passar 

pelo CRAS, por uma avaliação do CRAS, não é qualquer pessoa que chega e 

vai ter o auxílio funeral. A cesta básica também faz uma avaliação da 

equipe, não é dado assim, ou numa situação de emergência na cidade, 

então nas situações emergência, (…)".  
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"A inclusão produtiva dentro da linha do PRONATEC junto com a 

secretaria juventude e qualificação (…) ações do CRAS, a capacitação do 

prontuário SUAS (…) Recife foi pioneiro na utilização do prontuário SUAS. 

(…) o CRAS também tem feito umas ações muito interessantes (…) levar o 

CRAS a comunidade para fortalecer essa ação do CRAS junto à população. 

(…) é todo um esforço da equipe, do grupo, reconhecimento do trabalho do 

pessoal. (…) Jovens em cumprimento de medidas foi outro desafio, quando 

nós chegamos na cidade. Recife tinha uma média de 800 jovens cumprindo 

medidas desses duzentos e poucos acompanhados. (…) hoje a gente não 

tem fila de espera em Recife com relação à medida socioeducativa, a gente 

sabe que ainda têm problemas, (...), mas a gente conseguiu pelo menos 

acompanhar e está monitorando essa ação bastante(...)".  

"Uma coisa forte que eu quero que vocês entendam é que todas as 

nossas ações são monitoradas. A gente tem um grupo de gestão da 

secretaria de gestão e planejamento que monitora as nossas ações e 

acompanha, então, assim, hoje foi montado junto com o CRAS, com o 

CREAS, equipes de planejamento foi para lá e está montando todo o 

acompanhamento das ações, (...) é uma rotina, a gente entende como uma 

coisa muito positiva do fortalecimento do trabalho porque a gente começa 

a perceber como é que está a nossa ação, onde é que a gente precisa 

melhorar, onde é que a gente precisa chegar(...)".  

"Criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco e vou 

falar (...) a gente está conceituando o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. (...) a gente já colocou edital duas vezes, 

tivemos algumas dificuldades em termo das instituições conseguirem 

acessar. (...) modelo de Fortaleza e eu disse que foi nele que a gente se 

espelhou. As instituições não conseguiram, mas a gente vai e a gente está 

insistindo e estamos conversando, estamos dialogando porque a gente 

quer atingir a meta. (...) A gente fez a opção de não executar direto porque 

a gente não tinha equipe, então não adianta a gente dizer que vai executar 

direto. Então, a gente vai executar através das instituições, mas ainda está 

nesse processo. A gente conseguiu algumas instituições e vai colocar de 

novo na rua o edital (...). (...) dialogamos com as entidades, estamos 

ouvindo as sugestões. Algumas sugestões das entidades já vão ser 

acatadas, então, assim, é um processo de construção coletiva mesmo. A 

gente sabe que o poder público não da conta de tudo só e que a gente 

precisa dessa rede muito bem qualificada, então, é muito importante a 

gente está junto nessa ação, a rede pública, com a rede, as entidades que 

trabalham também com o segmento(...)" 

"(...) A rede de alta complexidade. Nós temos uma rede aí, temos 

sete casas que trabalham com crianças e adolescentes, três são casas lar 

que Recife não tinha e a gente implementou três casas (...) naquela 

modalidade de até dez crianças, prioritariamente grupos de irmãos, 

crianças vítimas de negligência ou violência, nós temos três casas. (...) 
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republica, casa de passagem que é acolhimento para adultos. Acolhimento 

de pessoa idosa temos duas, (...). E temos um espaço também para 

situações de emergência, situação de calamidade, de chuvas, (...). Com 

essas casas nós temos, para vocês terem uma ideia, uma média de 289 

vagas,(...) em média (...).(...) a gente também fez algumas reformas (...) 

temos os supervisores para poder melhorar e qualificar o atendimento. 

Contratamos cuidadores, principalmente, para rede de criança e de idoso 

porque a gente sabe que o papel do educador não é, vamos dizer, é dar o 

banho do menino, botar ele para comer, vá estudar, quem está no dia a dia 

é o cuidador. A pessoa idosa dependendo precisa de um cuidador, então, 

assim, tem que ter o cuidador na casa e foi uma coisa que a gente fez".  

"(...) Outras questões que perpassam que estão num plano de fundo 

(...). A violência urbana, a gente sabe que Pernambuco e Recife tem 

conseguindo ainda alguns índices importantes na redução de violência, 

mas a gente sabe a quantidade de pessoas e jovens, jovens negros, aqui 

chamo atenção, de acordo com o mapa da violência 22 brancos e 455 

negros. (...) São questões que a gente precisa pensar e dirigir nossa ação 

tendo um olhar diferenciado buscando alternativa, buscando a 

integralidade das políticas no sentido de atender essas demandas. O 

tráfico é que gera a morte, as vezes não é nem o uso das drogas em si, 

mas é o tráfico que gera esse impacto, essa questão da violência tem 

muito a ver com essa questão do uso. O número de homicídios a maioria 

está relacionado com a questão da drogo. Isso é no Brasil todo não só em 

Recife. O desemprego a gente sabe que o Brasil todo passou por um 

momento muito bom na questão de desemprego, mas que a gente hoje 

acende uma luz vermelha. (...) a gente precisa na crise é que a gente tem 

que buscar as alternativas e buscar trabalhar na consolidação dessas 

políticas para poder avançar e não retroceder".  

"(...) Se a gente tem 210 mil famílias no CadÚnico, se a gente 

pensasse assim, se a gente dividisse cinco mil famílias por CRAS, a gente 

teria que ter quarenta e três CRAS em Recife. (...) para atender, qualificar 

o atendimento como a política (...). Lógico que a gente sabe dos 210 mil 

famílias nem todos (...) iriam precisar do atendimento do CRAS, (...). 

Então, a gente colocou ali como 43 um horizonte para gente chegar em 

Recife, com essa população que a gente tem hoje um milhão e seiscentos, 

com 210 mil se a gente não conseguir retroceder esse número de 

pessoas".  

"O que seria o ideal para Recife? Seis CREAS pelo menos porque a 

gente tem quatro hoje, a cada duzentos mil habitantes um CREAS. As casas 

de acolhida a gente tem treze hoje. Se a demanda que a gente pensou de 

470 potenciais, a gente precisaria ter uma rede mais ampliada de casa de 

acolhida. (...) O Centro Pop a gente já tem dois, a gente acha que 

chegando com quatro teria um atendimento melhor para Recife".  
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"(...) a gente tem algumas políticas integradas. A gente vai ter os 

COMPAZ em Recife e dentro dos COMPAZ tem ações voltadas para todos os 

nossos segmentos e dentro dos COMPAZ tem ações voltadas para todos os 

nossos segmentos de situação de vulnerabilidade, seja jovem, seja pessoa 

idosa, a pessoa com deficiência, então a perspectiva a gente já vai ter esse 

ano dois COMPAZ (...). a gente também vai ter o suporte dessa rede grande 

para o nosso público".  

"(...) o nosso tema a desproteção e a proteção. A gente sabe que a 

gente ainda está desprotegido. (...) estou na gestão, assumindo isso 

porque a gente qualificou, melhorou algumas coisas, estamos fazendo um 

esforço de melhorar a questão dos trabalhadores (...) porque a gente 

entende como importante não só melhorar e qualificar para o usuário, mas 

também para o trabalhador. (...) a gente tem trabalhado nesse sentido no 

esforço, chegando mais perto, dialogando, conversando. (...) A 

intersetorialidade eu coloquei como desafio porque é um todo dia, (...) é 

uma coisa que a gente precisa buscar, a gente as vezes se fecha nas 

nossas ilhas. Eu digo nós da assistência social, (...) A gente sabe das 

dificuldades, o entendimento da assistência muitas vezes não entendidas. 

Achar que a assistência qualquer um faz. Tem muito essa visão equivocada 

que a gente precisa estar trabalhando e discutindo, mostrando que é uma 

política estruturada que tem começo, meio e fim, que saiba onde chegar".  

 

 

 

 

 

 

"(...) A questão do planejamento é importantíssimo. (...) é ali que a 

gente vai conseguir realmente ver o que é que a nossa ação está dando?, 

como é que a gente está chegando?, aonde nós queremos chegar?, onde a 

gente vai chegar?. (...) A descentralização, qualificação e ampliação dos 

serviços esse é um desafio grande. (...) nós fizemos a lei de ampliação dos 

cargos, já está na administração e vai tramitar na câmara nesse segundo 

semestre, a lei de ampliação dos cargos para gente fazer um concurso 

assim que tramitar a lei lá na câmara e voltar para gente (...)". 

"Favorecer o desenvolvimento de estratégia para o aumento da 

renda da população esse é um desafio porque a gente sabe da importância 

de que foi o Bolsa Família e é para essa população. Foi um patamar de 

renda (...) agora a gente vai ter que ver essa questão das portas de saídas 
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no sentido (...). O PRONATEC foi muito importante, mas o PRONATEC tem 

que vir na minha visão atrelada da empregabilidade e a escolarização 

também porque a gente sabe que essa população ainda está muito a quem 

de atingir um patamar de  escolarização que consiga acessar empregos 

qualificados. (...) Eu acho que a política cresceu muito, mas precisa 

avançar".  

"Em Recife o que a gente trouxe demonstrando é isso aí que a gente 

tem ainda muito que enfrentar na assistência social, mas é uma luta (...). E 

para esse ano nós vamos fazer ainda uma simplificada para poder a gente 

repor algumas equipes do serviço, abrir alguns serviços, principalmente, 

de CRAS. Vocês viram que a gente conseguiu melhorar um pouco a alta, a 

média, mas os CRAS nós saímos de oito para nove. Então, a gente precisa 

realmente ampliar essa rede de proteção social básica. (...), muito 

obrigada e bom dia". 

 

 Palestra II - "Fortalecimento da participação e do controle social 

para a gestão democrática". Expositora: LÉA BRAGA - Representante do 

Conselho Nacional de Assistência Social 

 

 "Quero dizer que é muito 

importante a gente começar essa 

ouvindo uma boa análise das 

questões, dos fenômenos sociais que 

desprotegem os moradores da cidade 

do Recife. Conhecer a capacidade de 

hoje instalada da gestão municipal 

para essas respostas, e também 

fazer um apontamento do que nós 

precisamos dialogar e conversar e 

construir estratégias. (...) Karl Marx 

e ele diz o seguinte “Erramos na 

análise, erramos na ação”. Então, 

quando nós temos uma condição e a 

possibilidade de ter os dados e aí eu 

quero registrar a importância da 

sinceridade da gestão municipal de 

trazer essas questões, trazer os 
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desafios porque se a gente caminhar 

nesse sentido de analisando a 

realidade, tendo os dados nós vamos 

construir as estratégias mais 

adequadas para ter uma cidade 

protegida socialmente, organizada e 

ao longo dos próximos dez anos e, 

certamente, alcançar os objetivos".  

 "(...) O tema que eu vou tratar com vocês é fundamental que a gente 

tenha essa dimensão da responsabilidade da gestão, mas também as 

responsabilidades da sociedade civil na construção das políticas públicas, e 

aqui no nosso caso a construção do Sistema Único de Assistência Social 

que é um modelo que nos ajuda a operar esse conjunto de propostas por 

meios de serviços, benefícios que a Política de Assistência Social. (...) 

Felizmente, na história do Brasil a partir de 88 com a nossa constituição 

cidadã, a gestão democrática ganhou relevância em lugar central na forma 

de operar os sistemas públicos protetivos, (...) é muito importante e 

estratégico que está conferência projete mais dez anos para política de 

assistência social. (...) nos orientar nessa formulação de planejamento 

decenal. Eu destaquei ali o fortalecimento da participação e do controle 

social para gestão democrática (...), deliberar, conferir e fazer uma ação 

positiva".  

 "(...) Então, a participação social ela é fundamento importante do 

pacto federativo, ou seja, o Sistema Único de Assistência Social é operado 

com responsabilidade e competências dos municípios, dos  estados e da 

união. Os três têm competências e responsabilidades comuns, mas 

também tem específicas e particulares de acordo com a sua 

responsabilidade ou o seu lugar. Só vamos conseguir construir se tiver de 

fato um diálogo, intenções, propostas, dinâmicas bastante articuladas e 

com responsabilidade. (...) a assistência social não é uma ilha, ela é uma 

política que depende das outras políticas setoriais e as políticas setoriais 

depende do comando da gestão dos nossos governantes, mas também da 

compreensão da sociedade. (...) o conceito da participação social ele é 

importante porque ele é essencial nessas mudanças de compreensão".  

 "(...) A assistência social rompeu com uma lógica, com a cultura de 

que para o pobre é menos, para que o pobre é só questão material e a 

gente traz hoje, o debate da assistência social enquanto uma política 

pública que reconhece a dimensionalidade das questões e fragiliza 

indivíduos e famílias. (...) E a gente se mobiliza porque? Porque nós temos 

uma compreensão de mundo, nós temos uma visão de sociedade e nós 

queremos integrar essa sociedade mais ampla, ajudar a decidir os rumos 

daquilo que nós defendemos, quer seja o CRAS, o território, o CREAS, (...)".  
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 "E aí um outro conceito também importante para gente avançar na 

compreensão da gestão democrática é o conceito da participação popular. 

(...) a participação popular é uma forma que eu materializo está minha 

proposta, eu dou materialidade, eu dou forma, aquilo que compreendo 

através da minha participação. (...) pensar a participação popular é 

compreender a tomada de posição individual e coletiva de atores da 

sociedade fundada numa percepção de que é por meio dessa compreensão 

que eu consigo proteger o outro, que eu consigo defender os direitos 

coletivos e que eu posso pensar algo mais articulado e melhor para toda a 

sociedade".  

 "(...) E nós temos em nossa sociedade, varias formas e instrumentos 

para assegurar a participação dos direitos. (...) Movimentos sociais é uma 

organização coletiva e se movimenta para algo. E como eu materializo os 

movimentos sociais? Quais são as formas que eu tenho? (...) A 

conferência! Fóruns! (...) Os conselhos, (...) Nós temos eleições para 

diretor de escola, nós temos eleições para conselheiro tutelar, nós temos 

eleições para o (...) eleição dos nossos parlamentares nas varias estrutura 

de governo, o referendo, o plebiscito. O referendo e o plebiscito são 

consultas populares (...) Então nós temos uma tríade importante na 

efetivação do direito social".  

 "(...) O controle social é um mecanismo importante que nós 

implementamos nessa estrutura ampliada de participação social. E aí tem 

uma categoria de análise que é muito importante e a gente precisa falar 

dela, que é a democracia. A democracia é um valor, valor é aquilo que nos 

orienta, é aquilo que nos coloca em movimento para algo. (...) Então nessa 

perspectiva na assistência social é não decidir sozinha, é decidir 

coletivamente, é ouvindo, é fazendo trocas, é numa perspectiva do diálogo 

e da posição coletiva. (...) defendo que futuramente nós deveríamos ter 

toda uma estrutura, por exemplo, para fazer a eleição dos coordenadores 

de praças, dos coordenadores de CREAS, que são equipamentos que fazem 

toda a  articulação e coordenação ali dos (...) São questões que ainda nós 

temos que pensar que a gente tem que formular, mas são importantes no 

ponto de vista da nossa compreensão".  

 "(...) é muito importante, o SUAS gente! Ele virou realidade com uma 

resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Só em 2011 virou lei, 

e quando virou lei, virou lei com base com a legitimidade social. (...) 

reconhecer nas nossas normativas, os conceitos, os princípios, (...) é a 

perspectiva da sociedade interferir na agenda e nas ações governamentais, 

com a constituição de conselhos, de fóruns, com a participação efetiva da 

sociedade. E nessa perspectiva de controle social, o nosso objetivo é a 

participação da população, a participação de vocês na gestão pública 

possibilitando que todos os cidadãos, por meio de canais e fiscalização e 

controle das instituições e organizações governamentais, de modo a 

verificar o bom andamento das decisões tomadas em seu nome. (...) o 
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lançamento de uma ferramenta tecnológica que é o ‘Dialoga Brasil’, que é 

uma ferramenta onde o governo federal quer ouvir e dialogar com a 

população e a presidente Dilma contou, (...) ela relatou que o secretário de 

cultura traduziu para ela a compreensão de um senhor, lá da região norte, 

um ribeirinho, em relação ao que era Conferência. E ele disse assim ‘a  

Conferência é conferir se tudo está nos conformes’. (...), é muito 

importante que a sociedade civil acompanhe se tudo está nos conformes e 

se não tiver, fazer os apontamentos necessários. (...) uma reflexão do 

professor Edval Bernardino, (...) um grande colaborador do CNAS, nesse 

debate da democracia e da participação, que ele traz três dimensões para 

se efetivar o Controle Social, a dimensão política, a técnica e a ética".  

 "(...) A dimensão política é quando nós temos essa compreensão, 

que nós estamos conversando aqui desde ontem da importância de 

compreender as ações voltadas para sociedade como importante, como 

agregadoras, como valorativas, como direito é social. Então, é uma 

perspectiva revolucionária, uma perspectiva de ter uma cidade justa, uma 

igualdade social, enfim, a gente tem uma perspectiva de querer dignidade 

para todos e vida melhor para todos".  

 "A dimensão técnica é aquela onde a avaliação, onde a sociedade 

exerce sobre as ações governamentais. (...), é importante que o conselho 

entenda o modelo de funcionamento do SUAS; é importante que o conselho 

compreenda o que é a proteção básica; o que é a proteção especial; porque 

que nós organizamos o modelo de atenção dessa forma; é importante 

acompanhar o orçamento; porque que cada vez mais os conselhos, os 

fóruns, a sociedade é chamada a entender de assuntos que antes eram 

mais restritos a quem respondia pela área. (...), quando a Ana disse aqui 

‘nós temos que ampliar e qualificar os nossos serviços’, se eu não 

compreendo o que é um CRAS e qual o papel que ele tem e o papel dos 

trabalhadores, como eu vou dizer que preciso melhorar? Se eu não tenho a 

compreensão do objetivo, muitas vezes eu não tenho do espaço físico. (...) 

quando nós estamos dizendo de qualidade dos nossos equipamentos, 

estética é fundamental, mas condições também".  

 "Como que eu vou criar o vínculo com as pessoas que procuram o 

CRAS, as famílias, se eu não tenho conforto para elas sentarem?, se eu não 

tenho conforto para ouvi-las, de uma forma mais sigilosa?! (...) Então, é 

muito importante cada vez mais que os atores sociais compreendam a 

dinâmica da política. E a ética! Como eu disse aqui, são valores que nos 

orienta, são princípios que nos diz para onde a gente deve ir. (...) dos 

princípios que nos orienta na implementação da assistência social".  

 "A justiça social, uma sociedade igual para todos. Cidadania, todos 

participando em pé de igualdade. E eu considero o princípio da liberdade 

fundamental, porque liberdade não é só o direito de ir e vir, mas é o direito 

de fazer escolhas, e quanto mais eu tenho na sociedade, o direito de fazer 
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escolhas a liberdade é um valor ético central para nós. E não podemos 

explicitar esses valores senão tivermos numa democracia e quando eu 

compreendo isso eu deixo de ser um ator só ali do meu território, do meu 

CRAS, do meu município e eu passo a ser um ator social em defesa de uma 

sociedade justa de um projeto igualitário".  

 "(...) Então, essa dimensão ética da participação é fundamental. E 

nessa perspectiva o nosso objetivo é direcionar as políticas para o 

atendimento as necessidades prioritárias da população, melhor os níveis 

de ofertas e de qualidade dos serviços e fiscalizar a aplicação dos recursos. 

(...), tratar o controle social e direitos sobre a ótica da gestão pública 

implica ter como pressuposto a defesa de um estado democrático pautado 

no estatuto da cidadania e, (...) o professor Edval que diz "A ideia de 

controle social tem abrigo no ideal de democracia participativa, nessa 

modalidade os atores do processo político são sujeitos coletivos e os 

sujeitos coletivos, portanto, expressam as agendas dos grupos de 

interesses organizados".  

 "(...) E quando nós falamos de democracia nós vamos, então, 

combinar processos importantes de estado democrático, de gestão pública 

viabilizando direitos e assegurando a participação na vida pública 

institucionalizada ou não. E aqui nós vamos conviver com duas 

perspectivas também de democracia, a democracia representativa e a 

democracia participativa. (...) Nós temos que compreender que são dois 

espaços legítimos, que nós construímos na nossa sociedade e na nossa 

realidade, e que elas devem ser complementares e claro terão 

tensionamentos. (...) E a assistência social ganhou hegemonia na sua 

compreensão na disputa das ideias, na forma de compreender a assistência 

social de construir esse sistema".  

 "(...) Por que a sociedade civil, muitas vezes, tem tensionamentos 

com os seus governantes? (...) categorizou três possibilidades de 

pensamentos de quem tem a decisão e a possibilidade de fazer. Então, nós 

temos representantes via a democracia representativa que se vinculam a 

uma agenda de defesa de direitos sociais. (...) Mas, nós temos ainda 

pessoas que têm a autoridade, a decisão no país, que se vinculam a 

pensamentos de moderada defesa dos direitos sociais e ainda se vinculam 

aos interesses do apoio econômico. (...) A gente pode pegar o nosso último 

debate sobre a maioridade penal como exemplo de traduzir a compreensão 

de muitos em relação a que sociedade devemos ter ou caminho devemos 

seguir, portanto, gente, a democracia participativa pressupõe a 

capacitação dos indivíduos para tomada de decisão de forma mais 

consciente. As decisões coletivas devem ser produtos da ação de sujeitos 

conscientes, (...)".  

 "Assim, é muito importante que nós chegamos, nos nossos espaços 

de representação com a clareza de que nós estamos investidos de poder 
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delegado por alguém. Então, nós chegamos nos conselhos representando 

instituições, representando propostas e por mais que eu tenha a 

compreensão de mundo, eu tenho uma representação coletiva nos espaços 

aonde nós estamos. (...) nós queremos controle social para efetivar a 

proteção social da assistência social, consagrada em lei por todos nós; 

assegurar os direitos assistenciais; possibilitar a qualificação da gestão da 

oferta da proteção social e a efetivação dos direitos sociais. Nós queremos 

produzir conhecimento".  

 "Hoje não é só a Universidade mais que produz conhecimento, a 

gestão também produz e é importante que isso seja coletivizado. A 

construção de instrumentos de gestão compartilhada; controle social para 

garantir o financiamento (...), controle social forte ele implica na 

atualização da legislação, cumprimento de suas funções, e para isso é 

necessário então que os conselhos tenham estratégias de mobilização. 

Conselhos fortes significam conselhos com representação social, os 

conselhos de assistência social fortalecidos com representação de todos os 

segmentos. (...) A organização dos usuários da política de assistência 

social; a organização no território, a gente já tem realidade de municípios 

que já tem comissões locais dos usuários por território, por proximidade 

de CRAS, de CREAS".  

  

 

"Um conselho também é importante que ele tenha 

o seu planejamento, (...) tenha ações regulares 

(...) desempenhe bem as suas atribuições. Assim, 

os conselhos de fato vão se efetivar como espaços 

de participação, protagonizando a construção da 

assistência social aonde ele for responsável, e 

dessa forma, contribuir para a organização geral".  

   

 

 "Nós temos alguns desafios, (...) eu quero agora para finalizar 

apresentar (...) superar a precarização dos vínculos trabalhistas e garantir 

a realização de concurso público para o quadro próprio nas três esferas de 

governo, valorizar e fortalecer os conselhos nas três esferas de governo, 

valorizar e fortalecer os espaços de pactuação entre gestores, essa é uma 

conquista muito grande; funcionamento das CIBS e da CIT, os três 

responsáveis pela gestão da política, (...) qualificar e fortalecer o pacto 

federativo; promover ações em parcerias com Ministério Público de forma a 

aprimorar o controle social sobre as decisões da política e estimular a 
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instalação de frentes parlamentares em defesa da política de assistência 

social".  

 "(...) pensando em como dar continuidade de planejamento das 

ações de controle social (...), como vamos construir, de forma propositiva 

com o órgão gestor, o fortalecimento do Sistema Único de Assistência 

Social?, como vamos articular com os diversos movimentos e organizações 

sociais (...), articulação com os conselhos setoriais de defesa de direitos do 

legislativo, do judiciário para a construção de pautas de fortalecimento dos 

direitos sociais, (...) afirmando, cada vez mais, que o Sistema Único de 

Assistência Social é uma conquista civilizatória, é uma garantia de direito 

de proteção social a sociedade, para todos e para todas que dela 

necessitar.  

 "E, assim, eu espero que a discussão dessa Conferência e as suas 

deliberações tragam resultados efetivos para o município do Recife, e nos 

ajude a contribuir e construir o Plano Decenal da Política de Assistência 

Social, que envolve o SUAS para o período de 2016 e 2026. Lembrando um 

grande escritor da minha terra, Minas Gerais, o Guimarães Rosa, eu digo 

que agradeço com muito carinho a atenção de vocês. Muito obrigada!".  

 

 TRABALHOS EM GRUPO 

 A tarde do segundo dia foi reservada para os trabalhos em grupo, com base 

na metodologia aprovada no regimento interno, os/as participantes foram 

orientados/as a se dirigirem para suas salas de trabalhos. Os cinco grupos foram 

formados pelas seguintes dimensões:  

 DIMENSÃO 1 - Dignidade Humana e Justiça Social: princípios 

fundamentais para a consolidação do SUAS.  

 DIMENSÃO 2 - Participação Social como fundamento do SUAS.  

 DIMENSÃO 3 - Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS 

Público e Republicano.  

 DIMENSÃO 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS.  

 DIMENSÃO 5 - Assistência Social é direito.  
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Como resultados dos trabalhos nos grupos obteve-se a eleição das 

prioridades expostas abaixo. 

 

PRIORIDADES 
PRIORIDADES 

PARA O 
MUNICÍPIO 

PRIORIDADES 
PARA O 

ESTADO E A 

UNIÃO 

DIMENSÃO 1: DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL: PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SUAS 

Criar o observatório da política de assistência 

social no município do Recife e estado de 

Pernambuco, com a participação da sociedade 

civil, instituições de ensino, e órgãos 

governamentais, bem como instituir espaços de 

diálogos intersetoriais através de agendas 

permanentes. 

X X 

Elaborar e divulgar diagnósticos para subsidiar o 

controle e monitoramento das ações e serviços 

socioassistenciais, em cooperação técnica com 

instituições de pesquisas, tendo como critérios a 

qualidade acadêmica para realizar: a) estudos 

sobre o impacto social dos benefícios, serviços, 

programas e projetos; b) diagnósticos analíticos 

sobre identificação de situações de 

vulnerabilidade, risco social, demandas, 

necessidades e potencialidades da população, c) 

estudos subsidiando a indicação de locais para a 

implantação de CRAS e CREAS, Centro de 

Referência Especializado para a População em 

Situação de Rua (Centro Pop) e unidades de 

acolhimento; d) pesquisas e diagnósticos 

intersetoriais, com referência nos territórios dos 

CRAS; e) levantamento censitário a cada 02 

anos para acompanhamento da situação de rua e 

risco no município. 

X X 

Promover a criação e efetivação da política 

municipal intersetorial de atendimento à 

população em situação de rua (crianças, 

adolescentes, jovens, LGBT, HIV, pessoa com 

deficiência, pessoa idosa, usuários de drogas e 

transtornos mentais), garantindo recursos para a 

reinserção familiar e /ou comunitária, programas 

de geração de emprego e renda e programas 

habitacionais para as pessoas e famílias, 

acompanhadas pelo Serviço Especializado em 

Abordagem Social - SEAS e Centros Pop. 

X  
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PRIORIDADES 
PRIORIDADES 

PARA O 
MUNICÍPIO 

PRIORIDADES 

PARA O 
ESTADO E A 

UNIÃO 

Aprimorar o Sistema de Notificações e 

Acompanhamento de Denúncias de Violação de 

Direitos contra Crianças e Adolescentes, bem 

como realizar campanhas permanentes de 

estímulo à denúncia/notificação. 

X X 

Implantar o Sistema de Informação, 

Monitoramento e Avaliação da Assistência Social, 

garantindo a ampla divulgação dos dados 

através da mídia. 

 

X 

 

DIMENSÃO 2 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DO SUAS 

Efetivar a implantação dos Fóruns Permanentes 

de Assistência Social como espaços de discussão, 

socialização de informações, participação política 

e instrumentalização pela sociedade civil, gestão 

e servidores (as) para monitorar o planejamento, 

orçamento e operacionalização da Política de 

Assistência Social. 

X X 

Mobilizar usuários (as) visando sua participação 

nos espaços de discussão política e de controle 

social, propostos pela gestão, garantindo sua 

participação na formulação da política de 

assistência social/SUAS. 

X X 

Fortalecer a política de comunicação para 

divulgar as ações, serviços, benefícios, 

programas e projetos da Assistência Social nas 

comunidades, utilizando recursos como rádio 

comunitária, carros de som, televisão, jornal, 

entre outros, a fim de estimular o conhecimento 

e a participação de usuários (as). 

X X 

Criar um grupo de trabalho integrado com dois 

representantes de todos os segmentos (LGBT, 

Pessoa idosa, pessoa com deficiência, Mulheres, 

etc.) para discussão das necessidades e pauta 

política destes segmentos no âmbito da 

assistência social. 

X X 

DIMENSÃO 3 - PRIMAZIA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO: POR UM 

SUAS PÚBLICO E REPUBLICANO 

Garantir que os 9 CRAS já existentes sejam 

localizados em suas respectivas áreas de 

abrangência com imóveis e equipamentos 

X  
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PRIORIDADES 
PRIORIDADES 

PARA O 
MUNICÍPIO 

PRIORIDADES 

PARA O 
ESTADO E A 

UNIÃO 

adequados, contendo a quantidade de 

funcionários preconizado pelo SUAS e implantar 

novos CRAS nas áreas de maior vulnerabilidade 

para melhorar o atendimento à população. 

Garantir a regulamentação dos Benefícios 

Eventuais em todas as suas modalidades, 

garantindo também, os recursos orçamentários 

para a efetivação destes, de acordo com o 

decreto da União nº 6.307, de 14/12/2007. 

X  

Ampliação e qualificação da rede de acolhimento 

com implementação de novas unidades, com 

equipe qualificada no atendimento de crianças da 

1ª infância, adolescentes, mulheres, público 

LGBT, pessoa com deficiência, pessoa com HIV-

AIDS, pessoa idosa, albergues noturnos para 

atender a população de rua. 

X X 

DIMENSÃO 4 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO NO SUAS 

Garantir a destinação de recursos orçamentários 

e financeiros para a realização de concurso 

público, considerando o que preconiza a NOB-

RH/SUAS, objetivando a contratação e 

manutenção do quadro de pessoal qualificado e 

por profissão, regulamentadas pelas resoluções 

CNAS nº 17/2011 e nº 09/2014, na quantidade 

necessária à execução da gestão, dos serviços, 

benefícios socioassistenciais e conselhos, 

conforme necessidade da população.  

X X 

Elaborar e implementar o PCCV (Plano de cargos, 

carreiras e vencimentos) da Assistência Social, 

conforme a NOB-RH/SUAS, garantindo dotação 

orçamentária e financeira do município com a 

participação do grupo de trabalho composto por 

representantes dos trabalhadores e gestores. 

X  

Recomendar alteração da NOB- RH/SUAS no que 

se refere à equipe mínima de referência dos 

serviços socioassistenciais, ampliando o 

quantitativo de profissionais, assegurando 

recursos orçamentários e financeiros destinados 

aos municípios.  

 

 X 
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PRIORIDADES 
PRIORIDADES 

PARA O 
MUNICÍPIO 

PRIORIDADES 

PARA O 
ESTADO E A 

UNIÃO 

DIMENSÃO 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO 

Garantir que os Planos Municipais de Assistência 

Social contemplem o Eixo Gestão do Trabalho.  
X X 

Assegurar uma rubrica específica no PPA e na lei 

Orçamentária com designação de Gestão do 

Trabalho, com recursos destinados 

especificamente na garantia das condições de 

trabalho, qualificação e remuneração dos 

trabalhadores (as). 

X  

Recomendar a garantia do percentual de 10% do 

orçamento da Seguridade Social para a Política 

de Assistência Social. 

 X 

 

 

 PLENÁRIA FINAL: ESCLARECIMENTOS E RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O último dia de Conferência foi destinado a apresentação dos trabalhos dos 

grupos e votação das prioridades a serem alcançadas nos próximos dez anos na 

gestão do SUAS no âmbito municipal, como diretrizes para a construção do Plano 

Decenal - 2016/2016.  
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 Fala da Presidente do CMAS - Exma. Sra. ANA FARIAS 

 

 "Bom dia! Beleza! Está todo mundo animado 

parece um carnaval, mas vamos lá! Estamos 

chegando no processo final da nossa conferência e 

hoje é um dia especialíssimo dessa conferência e 

porque essa especialidade toda? Nós temos três 

grandes motivos para comemorar. Primeiro motivo é 

que nós estamos num processo de organização dos 

fóruns dos trabalhadores e dos usuários. O segundo 

motivo importante para gente está comemorando 

hoje é a posse dos novos conselheiros do CMAS".  

 

 "(...) Exatamente hoje nós estamos concluindo o mandato, dia 31, de 

acordo com o que preconiza nossa lei e hoje estaremos dando posse ao 

novo grupo de conselheiros. E o terceiro que nós estamos concluindo aí o 

processo de organização das nossas propostas para ir na Conferência 

Estadual. Espero que todos vocês aqui presentes estejam já se articulando 

para o período da tarde a gente resolver também o encaminhamento dos 

nossos delegados e das nossas delegadas, a nossa delegação municipal à 

conferência estadual. Então, também nós temos a registrar esse momento 

e é de muita alegria para gente está concluindo uma plenária, está 

concluindo uma conferência com tanta coisa boa acontecendo. Isso é sinal 

dos tempos! Estamos em tempo de avançar, vamos então procurar 

avançar. (...) ". 

 

 Fala da Consultora Técnica da Comissão da X Conferência - Sra. 

LAURISABEL PINHEIRO 

 

 "Bom dia a todos e a todas! Muito bom chegar 

nesse dia e  saber que conseguimos avançar dentro 

dos nossos grupos. Todos os grupos conseguiram 

concluir ontem. Pela orientação do conselho 

nacional nós temos que encaminhar, sair dessa 

plenária, com até quinze propostas para o 

município e até cinco propostas que podem ser 

recomendadas ao Estado. Lembrando que todas as 

propostas que estão aí, que serão retiradas e que 

foram retiradas nos grupos, elas não morrem. 



 
 

54 

Foram propostas deliberadas em conferências 

anteriores que continuam sendo uma meta da 

gestão alcançar, seja a gestão estadual, municipal 

e federal. Lembrando ainda que a gente precisa ter 

propostas que sejam propostas que consigam não 

só ser alcançáveis, mas sejam propostas que dê 

subsidio para gente elaborar um plano. Porque tem 

propostas que são tão esvaziadas do ponto de vista 

de temporalidade de médio, curto e longo prazo 

que a gente não vai ter um respaldo para construir 

um plano decenal. Então, a ideia é que a gente 

eleja propostas que demandem mais tempo, 

demandem mais recursos para gente poder fazer 

essa projeção de dez anos (...) O que é que a gente 

considera que é mais difícil de alcançar e que a 

gente precisa de dez anos para chegar a alcançar?" 

 

 PRIORIDADES ELEITAS PELA PLENÁRIA 

PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

DIMENSÃO 1 - DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL: 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SUAS 

1. Criar o observatório da política de assistência social no município do 

Recife e estado de Pernambuco, com a participação da sociedade civil, 

instituições de ensino, e órgãos governamentais, instituindo espaços de 

diálogos intersetoriais através de agendas permanentes. 

2. Elaborar e divulgar diagnósticos para subsidiar o controle e 

monitoramento das ações e serviços socioassistenciais, em cooperação 

técnica com instituições de pesquisas, tendo como critérios a qualidade 

acadêmica para realizar: a) estudos sobre o impacto social dos 

benefícios, serviços, programas e projetos; b) diagnósticos analíticos 

sobre identificação de situações de vulnerabilidade, risco social, 

demandas, necessidades e potencialidades da população, c) estudos 

subsidiando a indicação de locais para a implantação de CRAS e CREAS, 

Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua 

(Centro Pop) e unidades de acolhimento; d) pesquisas e diagnósticos 

intersetoriais, com referência nos territórios dos CRAS; e) levantamento 

censitário a cada 02 anos para acompanhamento da situação de rua e 

risco no município. 

3. Promover a criação e efetivação da política municipal intersetorial 
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PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

especializada de atendimento à população em situação de rua (crianças, 

adolescentes, jovens, LGBT, HIV e AIDS, pessoa com deficiência, pessoa 

idosa, usuários de drogas e transtornos mentais), garantindo recursos 

para a reinserção familiar e /ou comunitária, programas de geração de 

emprego e renda e programas habitacionais para as pessoas e famílias, 

acompanhadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS e 

Centros Pop. 

DIMENSÃO 2 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DO 

SUAS 

4. Efetivar a implantação dos Fóruns Permanentes de Assistência Social 

como espaços de discussão, socialização de informações, participação 

política e instrumentalização pela sociedade civil, gestão, trabalhadores 

(as) do SUAS e o Conselho Municipal de Assistência Social para monitorar 

o planejamento, orçamento e operacionalização da Política de Assistência 

Social. 

5. Fortalecer a política de comunicação para divulgar as ações, serviços, 

benefícios, programas e projetos da Assistência Social nas comunidades, 

utilizando recursos como rádio comunitária, carros de som, televisão, 

jornal, entre outros, a fim de estimular o conhecimento e a participação 

de usuários (as). 

DIMENSÃO 3 - PRIMAZIA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO: 

POR UM SUAS PÚBLICO E REPUBLICANO 

6. Ampliar a rede de acolhimento com implementação de novas unidades 

com equipe qualificada no atendimento de crianças da 1ª infância, 

adolescentes, mulheres, público LGBT (respeitando a identidade de 

gênero, nome social nos espaços especializados), pessoa com deficiência, 

pessoa com HIV e AIDS, pessoa idosa e demais públicos em situação de 

risco social; bem como a ampliação do número de equipamentos 

institucionais masculinos, residências inclusivas e espaços de pernoite 

temporário para atender a população em situação de rua.  

7. Garantir que todos os CRAS, CREAS E CENTROS POP possuam imóveis e 

equipamentos adequados, contendo a quantidade de trabalhadores (as) 

preconizada pela NOB-RH-SUAS, considerando na implantação dos 

serviços, a base do CADÚNICO (famílias até 1/2 salário mínimo per 

capita) e diagnósticos socioterritoriais locais. 

8. Regulamentar os Benefícios Eventuais em todas as suas modalidades, 

garantindo recursos orçamentários e financeiros para a efetivação destes, 

de acordo com o decreto da União nº 6.307, de 14/12/2007. 

9. Efetivar a implementação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), atendendo todos os públicos, garantindo as condições 

necessárias, preconizados pela Tipificação, em conformidade com o 
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PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO 

reordenamento do Serviço, na perspectiva de atingir as metas pactuadas 

com o Governo Federal. 

DIMENSÃO 4 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO NO SUAS 

10. Garantir a destinação de recursos orçamentários e financeiros para a 

realização de concurso público, considerando o que preconiza a NOB-

RH/SUAS, objetivando a contratação e manutenção do quadro de 

trabalhadores (as) qualificado e por profissão, regulamentadas pelas 

resoluções CNAS nº 17/2011 e nº 09/2014, na quantidade necessária à 

execução da gestão, dos serviços socioassistenciais, dos benefícios sociais 

e conselhos; conforme demandas da população. 

11. Elaborar e implantar o PCCV (Plano de cargos, carreiras e vencimentos) 

da Assistência Social, conforme a NOB-RH/SUAS, garantindo dotação 

orçamentária e financeira do município com a participação do grupo de 

trabalho, composto por representantes dos (as) trabalhadores (as) e 

gestores (as). 

12. Implantar uma política municipal de gestão do trabalho em consonância 

com os princípios e diretrizes da NOB-RH/SUAS. 

DIMENSÃO 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO 

13. Garantir que no Plano Municipal de Assistência Social contemple o Eixo 

Gestão do Trabalho 

14. Assegurar uma rubrica específica no PPA e na lei Orçamentária com 

designação de Gestão do Trabalho, com recursos destinados 

especificamente na garantia das condições de trabalho, qualificação e 

remuneração dos (as) trabalhadores (as). 

 

PRIORIDADES PARA O ESTADO E A UNIÃO 

DIMENSÃO 1 - DIGNIDADE HUMANA E JUSTIÇA SOCIAL: 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SUAS 

1. Criar o observatório da política de assistência social no município do Recife 

e estado de Pernambuco, com a participação da sociedade civil, instituições 

de ensino, e órgãos governamentais, instituindo espaços de diálogos 

intersetoriais através de agendas permanentes. 

DIMENSÃO 2 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DO 

SUAS 

2. Efetivar a implantação dos Fóruns Permanentes de Assistência Social como 

espaços de discussão, socialização de informações, participação política e 
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PRIORIDADES PARA O ESTADO E A UNIÃO 

instrumentalização pela sociedade civil, gestão, trabalhadores (as) do SUAS 

e o Conselho Municipal de Assistência para monitorar o planejamento, 

orçamento e operacionalização da Política de Assistência Social. 

3. Fortalecer a política de comunicação para divulgar as ações, serviços, 

benefícios, programas e projetos da Assistência Social nas comunidades, 

utilizando recursos como rádio comunitária, carros de som, televisão, 

jornal, entre outros, a fim de estimular o conhecimento e a participação de 

usuários (as). 

DIMENSÃO 4 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO NO SUAS 

4. Recomendar alteração da NOB-RH/SUAS no que se refere à equipe mínima 

de referência dos serviços socioassistenciais, ampliando o quantitativo de 

profissionais, assegurando recursos orçamentários e financeiros destinados 

aos municípios. 

DIMENSÃO 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO 

5. Recomendar a garantia do percentual de 10% do orçamento da Seguridade 

Social para a Política de Assistência Social. 

 

 ELEIÇÃO DOS/AS DELEGADOS/AS à XI CONFERÊNCIA 

ESTADUAL 

 

Finalizada a escolha das prioridades deu-se inicio ao processo de eleição 

dos/as delegados/as à XI Conferência Estadual de Assistência Social. Os/as 

delegados/as foram distribuídos/as por segmentos para definir a delegação com 

base no exposto no Regimento Interno. (Anexo 10 – Ficha de identificação dos/as 

delegados/as). 

 09 (nove) vagas da sociedade civil; sendo 03 (três) vagas para 

representantes de usuários/as; 03 (três) vagas para representantes de 

entidades de assistência social; e 03 (três) vagas para representantes de 

trabalhadores/as de assistência social. 

 08 (oito) vagas para representantes governamentais; 

 01(uma) vaga destinada ao representante dos Conselhos Tutelares do 

Recife;  

 02 (duas) vagas destinadas paritariamente aos integrantes titulares do 

CMAS Recife.  
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 SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE USUÁRIOS/AS DA 

ASSISTÊNCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Maria do Carmo Martins de 

Santana; 

2. Tereza Cristina da Silva 

Oliveira da Silva Oliveira; 

3.  Joselma Boudox da Silva 

1. Izabelly de Araújo Lopes; 

2. Neide Maria de Santana; 

3. Hugo Kennedy Granjeiro da 

Silva  

 

 

 

 SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE 

ASSISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Andréa Silveira Mascarenhas; 

2. Eleonora Pereira da Silva; 

3. Rejane Maria Pereira da Silva 

1. Gilda de Souza Rocha; 

2. Delza dos Santos Ribeiro 

3. Michelle Cristina Santos da 

Silva. 
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 SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANTES DE 

TRABALHADORES/AS DA ASSISTÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Hemi Henrique Vilas Boas de 

Andrade; 

2. Edson de Souza Lima; 

3. Vanessa Karla de Souza Pessoa 

1. Iris Liliosa de Almeida 

Rodrigues; 

2. Maria Angelita Patrícia 

Bezerra; 

3. Carlos André Lisboa Oliveira 

 

 

 REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

1. Vânia Beatriz Ferreira 

Cavalcante; 

2. Andrezza Sandrelly Silva 

Santos; 

3. Geruza Bernadete de Moura 

1. Verônica Maria dos Santos 

Medeiros; 

2. Micheline Augusta Silva Sales; 

3. Fernanda Carla de Carvalho 
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TITULARES SUPLENTES 

Felizardo; 

4. Márcia Dias do Nascimento; 

5. Erika Oliveira da Costa 

Leão; 

6. Luciene Freitas da Silva; 

7. Eduardo Paysan Gomes; 

8. Sara de Araújo Rodrigues. 

Leitão; 

4. Liliane Pereira Neves Dutra; 

5. Rosélia Coutinho Pedrosa de 

Mendonça; 

6. Carlos Fábio Albuquerque Ferreira  

7. Margarida Maria Soares da Silva  

8. Girlana Lucas Diniz. 

 

 

 REPRESENTANTES DOS CONSELHOS TUTELARES: 

 

TITULARES SUPLENTES 

Jeanny Cristina de Oliveira 

Batista 

Girlene Maria Martins Batista 

 

 DELEGADOS/AS NATOS/AS - CMAS  

TITULARES SUPLENTES 

Governamental - Ana Maria de 

Farias Lira 

Governamental - Sandra Costa 

Cavalcanti 

Sociedade Civil - Maria de 

Lourdes de Sousa 

Sociedade Civil - Valéria Cristina 

Alves de Santana 

 

O encerramento da Conferência deu-se com uma homenagem e certificação 

aos conselheiros e conselheiras do exercício 2013/2015 e a apresentação dos 

novos/as conselheiros/as para o biênio 2015/2017.    
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ANEXO 1 - SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA SRA. ANA FARIAS 
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ANEXO 2 – SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA EXMA. SRA. IEDA 

CASTRO 
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ANEXO 3 – REGIMENTO INTERNO 

REGIMENTO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

RECIFE 

 

CAPÍTULO I: Da Convocação e Do Temário 

 

Art. 1º - A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, CMASR, 

convocada pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, através da 

Portaria Conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

nº 001/2015 de 26 de março de 2015, cuja convocação está prevista no artigo 2º. 

inciso XXIII, da Lei n.º 17.538, de 09 de janeiro de 2009 e suas alterações, têm 

como TEMA CENTRAL: “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026” e como lema 

“Pacto Republicano no SUAS rumo a 2026 – O SUAS que temos o SUAS que 

queremos”. 

 

CAPÍTULO II: Dos Objetivos 

 

Art. 2º - A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, CMASR tem 

como objetivo geral: Avaliar o Plano Decenal 2005/2015 e propor diretrizes 

para a construção do Plano Decenal do SUAS - 2016/2026. 

 

Parágrafo 1º São objetivos específicos da X CMASR:  

 

 Analisar as estratégias de enfrentamento das situações de desproteções 

sociais e a cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência 

de renda nos territórios. 

 Identificar os desafios e avanços frente ao Pacto Federativo na perspectiva 

da consolidação do SUAS no âmbito municipal e estadual. 

 Fomentar e potencializar o fortalecimento da participação e do controle 

social para a gestão democrática. 

 Eleger os/as delegados/as que participarão da XI Conferência Estadual de 

Assistência Social. 

CAPÍTULO III: Da Realização 

 

Art. 3º - A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, CMASR, será 

realizada no período de 29 a 31 de julho de 2015.  

 

CAPÍTULO IV: Dos Membros 

 

Art. 4º - A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife contará com 22 

Convidados/as e 175 delegados/as assim distribuídos: 

 

I. 26 delegados/as natos integrantes do CMAS; 

II. 149 delegados/as, sendo: 

 

a) 89 representantes da sociedade civil, a saber: entidades socioassistenciais de 

atendimento, assessoramento e defesa de direitos, devidamente inscritas no 

CMAS/Recife; trabalhadores/as da assistência social e usuários/as da 

assistência social, eleitos/as na Pré-Conferência da Assistência Social das 06 

(seis) RPA’s;  

b) 56 representantes dos Gestores Públicos do Município; 
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c) 04 representantes dos Conselhos Tutelares.  

 

Parágrafo 1º - São considerados trabalhadores/as da assistência social: "... todos 

(as) aqueles (as) vinculados (as) à Secretaria de Assistência Social, às 

Entidades e Organizações de Assistência Social, à Secretaria Executiva do 

CMAS, respectivamente responsáveis pelas funções de gestão, de 

provimento e de apoio ao exercício do controle social no âmbito do SUAS". 

Conforme Resoluções CNAS nº 17/2011 e 09/2014. 

 

Parágrafo 2º - São considerados usuários/as da assistência social: “... pessoas 

vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, 

organizadas sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta 

por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associações, movimentos 

sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de 

constituição jurídica, política ou social". Conforme Resolução CNAS 24/2006. 

  

CAPÍTULO V: Da Organização 

 

Art. 5º - A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife tem a seguinte 

estrutura organizacional: 

 

 I – Presidência; 

 II - Comissão Organizadora, nos termos da resolução nº 007/2015 – CMAS, 

de 26/05/2015. 

 

Parágrafo Único: A X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife será 

dirigida pela presidente do CMAS e, em sua ausência ou impedimento legal, pela 

vice-presidente deste mesmo órgão colegiado. 

 

Art. 6º - São atribuições da presidente da X CMASR: 

 

 I - Coordenar a X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife; 

 II - Acompanhar a realização das palestras, mesas redondas e grupos de trabalho; 

 III - Presidir a plenária final da X Conferência Municipal de Assistência Social do 

Recife. 

 

Art. 7º - Caberá à Comissão Organizadora executar as funções técnicas e 

administrativas que garantam o funcionamento da X CMASR. 

  

 

CAPÍTULO VI: Do Credenciamento e das Mesas de Trabalho 

 

Art. 8º - O credenciamento dos/as delegados/as à X Conferência Municipal de 

Assistência Social do Recife se realizará das 14:00 às 19:00 horas do dia 29 de 

julho de 2015. 

 

 

Art. 9º - As Mesas de Trabalho serão dirigidas por um/a coordenador/a, um/a ou 

mais expositores/as, todos/as indicados/as pela Comissão Organizadora da X 

Conferência Municipal de Assistência Social do Recife. 
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Art. 10 - Os/as expositores/as disporão de 30 (trinta) minutos, prorrogáveis por 

mais 15 (quinze), para apresentar seus temas. 

 

Art. 11 - Os debates terão início após as exposições e a palavra será franqueada a 

Plenária, mediante inscrições para intervenção, sendo que cada pessoa inscrita terá 

02 minutos, prorrogáveis por mais 01 minuto. 

 

Art. 12 - Todos/as os/as participantes da X Conferência Municipal de Assistência 

Social do Recife poderão manifestar-se, verbalmente ou por escrito, durante os 

períodos de debate, através de comentários ou perguntas, desde que pertinentes 

ao tema. 

 

CAPÍTULO VII: Da Votação 

 

Art. 13 - Nos processos de votação, os/as delegados/as serão identificados/as por 

crachá diferenciado, fornecido pela Comissão Organizadora da X CMASR durante o 

credenciamento. 

 

Parágrafo Único. Em caso de extravio do crachá, não será fornecida segunda 

via, perdendo o/a delegado/a o direito a voto. 

 

CAPÍTULO VIII: Dos Grupos de Trabalho 

 

Art. 14 - Serão constituídos grupos de trabalho para garantir o aprofundamento das 

discussões do temário da Conferência. 

 

Art. 15 - Os/as participantes da X Conferência Municipal de Assistência Social do 

Recife serão distribuídos nos grupos de trabalho, de acordo com seu interesse 

manifesto no ato da inscrição, garantindo-se, se possível, o mesmo número de 

membros em todos os grupos. 

 

Art. 16 - Os Grupos de trabalho deverão discutir e encaminhar propostas em 

relação às 05 dimensões apresentadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

- CNAS, na forma que segue: 

 

DIMENSÃO 1 - Dignidade Humana e Justiça Social: princípios fundamentais 

para a consolidação do SUAS.  

DIMENSÃO 2 - Participação Social como fundamento do SUAS.  

DIMENSÃO 3 - Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS 

Público e Republicano.  

DIMENSÃO 4 - Qualificação do Trabalho no SUAS.  

DIMENSÃO 5 - Assistência Social é direito.  

 

Parágrafo Único: Em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), nos grupos devem ser eleitas até 5 (cinco) deliberações, 

podendo ser as compiladas e apresentadas das Conferências anteriores ou novas 

deliberações por dimensão. 

 

Art. 17 - Cada grupo de trabalho contará com um/a facilitador/a e um/a relator/a 

indicados/as pela Comissão Organizadora, devendo o grupo eleger o/a 

Coordenador/a. 
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Parágrafo 1º - O/a facilitador/a tem a atribuição de introduzir o tema daquele 

grupo, auxiliando o/a Coordenador/a na condução dos trabalhos. 

 

Parágrafo 2º. O/a Coordenador/a terá a função de conduzir as discussões, controlar 

o tempo, estimular a participação de todos os membros do grupo e fazer a 

apresentação do grupo na plenária final, de acordo com os instrumentais 

previamente distribuídos pela Comissão Organizadora. 

 

Parágrafo 3º - O/a relator/a terá a função de sintetizar as conclusões do grupo e 

participar da consolidação do relatório final, a ser encaminhado para votação na 

plenária final. 

 

Parágrafo 4º - As propostas aprovadas pela maioria dos/as delegados/as presentes 

nos grupos de trabalho, serão remetidas à plenária final para análise e deliberação. 

 

 

CAPÍTULO IX: Da Plenária Final 

 

Art. 18 - A Plenária final da X Conferência Municipal de Assistência Social do Recife 

terá como objetivo a apreciação e deliberação dos relatórios advindos dos grupos 

de trabalho e das moções encaminhadas pelos delegados/as deste evento. 

 

Parágrafo Único: Em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), a Plenária Final deverá deliberar até 15 (quinze) 

propostas prioritárias, das quais até 5 (cinco) propostas também podem ser 

remetidas, por competência, ao Estado. 

 

Art. 19 - Participarão da plenária final os/as delegados/as, e convidados/as, 

cabendo aos/as delegados/as o direito à voz e voto. 

 

Art. 20 - Caberá à Presidente da X Conferência Municipal de Assistência Social do 

Recife a coordenação dos trabalhos da Plenária Final, podendo em situações 

especiais, indicar substituto/a para coordenar os trabalhos da mesa. 

 

Parágrafo 1º - O/a Coordenador/a da Plenária final fará a coordenação da leitura 

dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho, assegurando-se aos membros da 

plenária final o direito de solicitar o exame em destaque de cada um de seus itens. 

 

Parágrafo 2º - Os itens que não forem destacados serão considerados como 

aprovados por unanimidade pela Plenária Final. 

 

Parágrafo 3º - As propostas de alteração do relatório final deverão ser 

encaminhadas, por escrito à mesa, que as submeterá a aprovação da plenária final. 

 

Parágrafo 4º - Os/as propositores/as de destaques terão 03 (três) minutos, 

improrrogáveis, para manifestação, não sendo permitida réplica. 

 

Parágrafo 5º - No caso de discordância, outro membro poderá apresentar nova 

proposta ou defender a manutenção do texto no prazo de 03 (três) minutos, 

improrrogáveis. Esclarecida a proposta, será submetida à votação pela plenária 

final e será aprovada aquela que obtiver a maioria dos votos. 
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Parágrafo 6º - Os posicionamentos a favor e contra as proposições serão limitados 

em um de cada lado para cada proposta apresentada. 

 

Parágrafo 7º - É assegurado aos membros da plenária final questionamentos, pela 

ordem, à mesa diretora, sempre que não esteja sendo cumprido o Regimento da X 

CMASR. 

 

Parágrafo 8º - Durante o período de votação será vedado o levantamento de 

questões de qualquer natureza. 

 

Art. 21 - Encerrada a fase de apreciação do relatório final, o/a coordenador/a da 

Mesa apresentará as moções, nos termos do Artigo seguinte. 

 

Art. 22 - Qualquer delegado (a) da X Conferência Municipal de Assistência Social do 

Recife poderá apresentar moção, que deverá ser classificada por área temática, 

dirigida à Comissão Organizadora da X CMASR, até às 10h do dia 31 de julho de 

2015. 

 

Art. 23 - Cada moção deverá ser assinada por no mínimo 10% (dez por cento) dos 

delegados/as credenciados/as na X CMASR. 

 

Parágrafo 1º - Para defesa da moção, um/a dos/as seus/suas propositores/as 

disporá de 03 minutos, improrrogáveis. 

 

Parágrafo 2º - Serão facultados 3 minutos a qualquer delegado/a da X Conferência 

Municipal de Assistência Social do Recife para apresentação de ponto de vista 

contrário ao apresentado na moção. 

 

Art. 24 - A aprovação das moções se dará por maioria simples dos votos dos/as 

delegados/as presentes. 

 

Art. 25 - O relatório aprovado pela Plenária Final será publicado e divulgado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conjuntamente com a Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - SDSDH. 

 

CAPÍTULO X: Das Eleições de Delegados/as para a XI Conferência Estadual 

de Assistência Social de Pernambuco 

 

Art. 26 – A Candidatura dos/as delegados/as da Sociedade Civil para XI Conferência 

Estadual de Assistência Social de Pernambuco será no ato de credenciamento. 

 

Art. 27 – Os/as delegados/as à XI Conferência Estadual de Assistência Social serão 

em número de 20 (vinte), sendo: 

 

I – 09 (nove) vagas da sociedade civil; 

II – 08 (oito) vagas para representantes governamentais; 

III – 01(uma) vaga destinada ao representante dos Conselhos Tutelares;  

IV – 02 (duas) vagas destinadas paritariamente aos integrantes titulares 

do CMAS Recife. 

 

Parágrafo 1º - As 09 (nove) vagas da sociedade civil de que trata o caput serão 

assim distribuídas: 
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I – 03 (três) vagas para representantes de usuários/as; 

II – 03 (três) vagas para representantes de entidades de assistência 

social; 

III – 03 (três) vagas para representante de trabalhadores/as de 

assistência social.  

 

Parágrafo 2º - As 02 (duas) vagas do Conselho Municipal da Assistência Social de 

que trata o caput, estarão assim distribuídas:  

 

I – 01 (uma) vaga para conselheiro/a representante da sociedade civil; 

II – 01 (uma) vaga para conselheiro/a representante governamental. 

 

Parágrafo único – Os/as delegados/as do CMAS para a XI Conferência 

Estadual de Assistência Social serão escolhidos/as na Reunião Plenária do 

CMAS, a ocorrer do dia 04/08/2015, em virtude da posse dos novos 

conselheiros/as. 

 

CAPÍTULO XI: Das Disposições Gerais 

 

Art. 28 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da X 

Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, independente do número de 

membros presentes e ad referendum do Pleno do CMAS. 

 

 

Recife, 30 de julho de 2015. 
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ANEXO 4 – SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA EXMA. SRA. ANA RITA 

SUASSUNA 
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ANEXO 4 – SLIDES DA APRESENTAÇÃO DA SRA. LÉA BRAGA 
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Anexo 5 - Portaria Conjunta nº 001/2015 da Convocação da X Conferência 

Municipal - publicada no D.O.M. de 26/05/2015 

 

 

26/Mar/2015    ::    Edição 34   ::  

 

Cadernos do Poder Executivo  

 

Secretaria Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

   Ana Rita Suassuna Wanderley 

 

 Portaria 

PORTARIA CONJUNTA Nº001/2015-SDSDH DE 20 DE MARÇO DE 2015 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, em 

conjunto com a PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

no uso de suas atribuições legais, e  

CONSIDERANDO a urgente necessidade de avaliação da situação atual do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, assim como a propositura de diretrizes visando 

ao aperfeiçoamento do Sistema, de acordo com o disposto no inciso IV do artigo 16 

da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que dispõe sobre a organização dos 

Conselhos Municipais e dá outras providências;  

CONSIDERANDO que o processo de Conferências de Assistência Social são espaços 

amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas em torno de propostas 

e estratégias de organização, cuja principal característica é reunir governo e 

sociedade civil organizada no âmbito dos municípios, Distrito Federal, Estados e 

União para debater e decidir as prioridades na Política de Assistência Social para os 

próximos anos;  

CONSIDERANDO que é competência do CMAS convocar ordinariamente a cada 

quatro anos ou extraordinariamente a cada dois anos a Conferência Municipal de 

Assistência Social, com o objetivo de avaliar a situação da assistência social e 

propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência Social no 

âmbito do município, conforme disposto nos parágrafos XIV e XIX do Art. 2º do 

Regimento Interno do CMAS de 22 de outubro de 2014;  

CONSIDERANDO que a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social NOB/SUAS preconiza que a Política de Assistência Social deve ser executada 

de maneira planejada; e  

CONSIDERANDO que o Plano Decenal de Assistência Social proposto em processo 

de Conferência em 2005 precisa ser avaliado e repensado para a década futura, o 
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que se dará por meio da X Conferência Nacional de Assistência Social,  

R E S O L V E :  

Art. 1º Convocar extraordinariamente a X Conferência Municipal de Assistência 

Social do Recife com o fim de avaliar a situação atual da Assistência Social e propor 

novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS, no Decênio 2005 - 2015  

Art. 2º A X Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no período de 

29 a 31 de julho de 2015.  

Art. 3º A X Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema 

"CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026". 

Art. 4º Para a organização da X Conferência Municipal de Assistência Social será 

instituída uma Comissão Organizadora coordenada pelo Presidente e pela Vice-

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a ser definida em Resolução 

do Conselho Municipal de Assistência Social.  

Parágrafo Único - Apoiará a Organização da Conferência a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA MARIA FARIAS LIRA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY 

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 
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ANEXO 6 – Resolução nº 007/2015 da Comissão Organizadora da X 

Conferência - Publicada no D.O.M. de 26/05/2015 

Conselho Municipal de Assistência Social 

      Resolução nº 007/2015 – CMAS 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das  

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 17 538 de 17 de janeiro de 

2009 e suas alterações, considerando a  deliberação Plenária do dia 18 de março de 

2015. 

Considerando que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e o 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mediante Portaria Conjunta 

001/2015 convocaram, extraordinariamente, a X Conferência Municipal de 

Assistência Social, a realizar-se em Recife / PE, no período de 29 a 31 de julho de 

2015,  

RESOLVE:  

 

1-  Criar Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência 

Social do Recife , composta pela Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social, Ana Maria de Farias Lira, pela Vice-Presidente do 

Conselho Municipal de Assistência Social, Jaciara Arruda  e pelos (as) 

conselheiros (as) : 

 

 ANTÔNIO SARAIVA BEZERRA CAVALCANTI FILHO – CENTRO DE 

REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO DO RECIFE- CRER 

 PAULO DOMINGOS FERREIRA- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS CEGOS 

DO RECIFE- ASSOBECER; 

 ELZANIRA DA SILVA – CENTRO DE ENSINO POPULAR E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO RECIFE SANTA PAULA FRASSINETTI- CEPAS 

 ROBELIA DO NASCIMENTO LOPES – CRESS/PE; 

 GEZSLER CARLOS WEST – LAR PAULO DE TARSO; 

 JARA PEREIRA LINS – SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE 

URBANO; 
2- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

3- Revogam-se as disposições em contrário. 

Recife, 27 de março de 2015. 

ANA MARIA DE FARIAS LIRA  

Presidente do CMAS  


