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Conferências de Assistência Social 

• Espaço de controle social;
• Espaço de diálogo e de debate;
• Espaço de participação;
• Espaço de propostas;
• Espaço de decisão;
• Espaço de esperança e de construção 

coletiva!!
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Gestão Democrática exige práticas 
democráticas



A assistência social lida com situações 
de...
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Respostas são seguranças
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A finalidade da Gestão no SUAS é a 
garantia de direitos
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E direitos...

• Devem ser exigidos,
• Não são favor, não dependem da boa-vontade do 

profissional ou de qualquer autoridade pública;
• Produzem certeza de continuidade e de proteção 

com a qual se pode contar;
• Não têm condicionalidades;
• Não são voltados ao carente ou ao coitado, mas sim 

ao cidadão;
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A Gestão no SUAS exige respeito aos 
direitos dos usuários

• De participar e de interferir nas 
decisões sobre sua própria vida;

• De ser tratado como pessoa que 
tem conhecimentos, vontades e 
capacidades;
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A Gestão no SUAS exige respeito aos 
direitos dos usuários

• De serem atendidos por profissionais 
qualificados e preparados para lidar 
com as situações complexas que lhes 
afetam;

• De ter respostas claras e adequadas 
aos problemas apresentados;
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Respeito também a...

• Seu direito a receber benefício 
financeiro e de não ser controlado ou 
vigiado por isso;

• De dizer o que acha bom ou ruim nos 
serviços, sem que isso signifique nenhum 
constrangimento ou ameaça; 
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A Gestão na Assistência Social é 
profissionalizada

• Não é trabalho voluntário;

• Profissionais precisam ter contratos 
estáveis e condições compatíveis 
com a importância do seu trabalho;

11



A Gestão na Assistência Social é 
profissionalizada

• Profissionais precisam ter formação 
adequada para o trabalho, conhecer as 
condições de vida da população que atendem 
e as responsabilidades dos serviços em que 
atuam;
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A gestão no SUAS tem previsibilidade 
e planejamento, não é improviso

• As decisões de gestão precisam ser 
tomadas a partir de informações 
concretas sobre as situações a 
serem enfrentadas nas distintas 
regiões das cidades. 
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A gestão do SUAS pressupõe responsabilidades 
específicas para instância estadual

• Assegurar atenção e definir responsabilidades 
para áreas de divisa municipal;

• O usuário precisa ter garantia de atenção a 
situações mais complexas independente de 
onde ele mora;

• Execução de serviços também é de 
responsabilidade estadual, necessário rever 
quadros técnicos para assumir tal atribuição. 
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A gestão do SUAS pressupões 
responsabilidades estaduais

• Capacidade para produzir respostas às demandas 
que os profissionais nos municípios enfrentam;

• Supervisão técnica não é controle de prontuários e 
documentos, é construção de certeza e direção para 
o trabalho profissional. 

• Não há hierarquia entre os entes, há 
corresponsabilidade e compartilhamento de 
decisões. 
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A palavra do cidadão deve ser 
respeitada

A existência, porque humana, não pode ser muda, 
silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 
palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo. Existir, humanamente , é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. Não é no silêncio 
que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão. Paulo Freire
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