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1. Sistematização e a discussão das prioridades dos municípios; 

2. Concepção do Plano Decenal no contexto da conferência; 

3. Pacto Federativo no SUAS.  

4. Preparação dos delegados dos estados e DF para a X Conferência Nacional 

 

Apresentação 

O presente Informe aborda os principais aspectos levantados pelos participantes na reunião do CNAS 

com o controle social e os gestores estaduais, realizada nos dias 01 e 02 de setembro de 2015, com o 

objetivo de complementação dos informes anteriores e as orientações para garantir unidade acerca 

dos conceitos e procedimentos a serem adotados nas Conferências.  

 

1. Sistematização do quadro de análise qualitativa das prioridades advindas dos municípios: 

A proposta de sistematização apresentada no Informe CNAS nº 06/2015 tem caráter analítico e, 

portanto, deve ser desenvolvida considerando as peculiaridades de cada estado. Assim, nem todas as 

diversidades / especificidades serão objeto de análise para todos os estados. Contudo, frisamos a 

importância do preenchimento desse instrumental tendo em vista a centralidade que o mesmo 

assumirá na metodologia que está sendo construída para a Conferência Nacional. Reconhecer as 

características do território é essencial para avançarmos com qualidade rumo ao SUAS que 

queremos.  

Cabe observar que uma mesma prioridade por vezes poderá expressar diferentes diversidades / 

especificidades, da mesma forma, um mesmo município ou região poderá apontar elementos 

relativos a diferentes diversidades / especificidades. 



Reforça-se a importância de que o produto das análises desenvolvidas neste instrumental seja 

apresentado durante as conferências estaduais e do DF, caracterizando tal documento como um dos 

fundamentos para os debates e reflexões nos momentos de deliberação.  

Tem-se a clareza de que o quadro de diversidades / especificidades locais e regionais não esgota as 

peculiaridades que demandam as ofertas da política de assistência social. Entretanto, é fundamental 

aprofundar em algumas das temáticas que já nos permitem, em função do acúmulo histórico, elencar 

prioridades para a qualificação das ações. As demais prioridades não apontadas nessa análise, mas 

de igual relevância, deverão ser objeto de discussão e deliberação nas Conferências Estaduais e do 

DF.  

 

2. Plano Decenal:  

Os Informes anteriores afirmam que o principal objetivo das Conferências de Assistência Social em 

2015 é desencadear um processo participativo para a construção do Plano Decenal da Assistência 

Social – 2016 a 2026. 

O referido Plano constitui-se em um instrumento técnico-político de planejamento que sustentará o 

aprimoramento do SUAS nos próximos 10 anos, representando e fortalecendo a gestão 

compartilhada entre os entes federados, a sociedade civil e o controle social. 

É essencial esclarecer que todos os debates, reflexões, deliberações das prioridades e indicações das 

diversidades / especificidades locais e regionais apresentadas nas Conferências, bem como, outras 

estratégias de construção coletiva e documentos de suporte técnico e normativo, servirão de 

subsídios para a elaboração do Plano Decenal no decorrer de 2016.  

É importante observar que a elaboração da proposta de Plano Decenal é de responsabilidade do 

órgão gestor nacional – SNAS/MDS para posterior deliberação no órgão de controle social – CNAS. 

 

3. Pacto Federativo no SUAS: 

Ao cumprir um ciclo de conquistas e desafios para a consolidação do SUAS, caminha-se para uma 

nova etapa onde questões de fundo devem assumir a centralidade dos debates e reflexões que 

qualificam a atuação na assistência social em todo o país. Foi nesta perspectiva que o Pacto 

Federativo constituiu-se no foco de discussão em todo o processo conferencial. 



É importante fazer o debate considerando todos os aspectos desse tema, não se restringindo às 

questões orçamentárias. É preciso abordar, entre outras variáveis, a relação entre o público e o 

privado, as responsabilidades dos entes federados, a gestão compartilhada e a perspectiva 

supraregional, ou seja, compromisso coletivo e recíproco para com a totalidade das regiões do país.  

O Pacto Federativo deverá ser debatido no âmbito do SUAS, olhando para as demandas locais, 

regionais, estaduais e nacionais da política de assistência social e assumindo o compromisso de 

aprimoramento nessa articulação federativa, considerando a gestão, o controle social e a 

qualificação das ofertas socioassistenciais. 

 

4. Delegados para a Conferência Nacional: 

Em relação ao processo de escolha dos delegados dos Estados e do DF para a X Conferência Nacional 

de Assistência Social reitera-se a observância do item 2 (delegados: sugestões para escolha e 

preparação), do Informe CNAS nº 06/2015, considerando sempre o princípio da paridade e as 

representações dos segmentos (entidades de assistência social, trabalhadores, usuários e gestores). 

Em função do tema da Conferência e da responsabilidade de deliberação das prioridades para o 

futuro do SUAS no Brasil nos próximos 10 anos, é fundamental que os respectivos delegados estejam 

revestidos da legitimidade e sejam capazes de representar e defender as demandas e especificidades 

de suas realidades, conforme as discussões realizadas nas Conferências Municipais, Estaduais e do 

DF.  

Sugere-se que após a escolha dos delegados, sejam realizadas reuniões preparatórias nos estados e 

DF, para qualificar a representação dos mesmos na X Conferência Nacional.  

IMPORTANTE:  

O Sisconferência estará aberto no período de 30 de outubro a 11 de novembro de 2015 para que os 

CEAS e CAS/DF preencham os instrumentais das conferências estaduais e do DF, bem como as fichas 

de inscrição dos delegados titulares e suplentes escolhidos na conferência estadual e do DF para 

participação na X Conferência Nacional de Assistência Social. 

 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

Site:  www.mds.gov.br/cnas 

Blog: http://blogcnas.org/ 

E-mail: cnas.xconferencia@mds.gov.br 
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