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Tema da VIII Conferência Nacional de Assistência Social 

Avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) com a valorização dos trabalhadores e a 
qualificação da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 1 

 
CARTA ABERTA AOS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
Prezados gestores, 
 

A VIII Conferência Nacional de Assistência Social, convocada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), abordará os avanços na consolidação do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos serviços, dos 
programas, dos projetos e dos benefícios. Marcada para o período de 7 a 10 de dezembro de 2011, em 
Brasília, esta convocação desencadeia o processo de discussões e debates nas três esferas de governo. A 
co-responsabilidade entre gestores e conselhos é fundamental para o sucesso das conferências. 

A temática proposta pelo CNAS para os eventos de 2011 resulta do momento histórico vivido para 
a consolidação do Suas e a efetivação da política pública de assistência social como direito do cidadão e 
dever do Estado. Considera, ainda, a centralidade que os trabalhadores dessa política assumem para sua 
efetivação. Agora, é necessário avançar na implementação da gestão do trabalho no Suas articulada aos 
imperativos do controle social. 

A execução do sistema requer o aprimoramento permanente de aspectos importantes, como a 
descentralização político-administrativa, o co-financiamento, o controle social e a gestão. Esta execução 
responde a requisitos de desenvolvimento da sociedade brasileira, como a erradicação da extrema 
pobreza, tarefa vinculada estruturalmente à geração de oportunidades, à qualificação dos serviços 
socioassistenciais e o aprimoramento das iniciativas de transferência de renda. 

O CNAS lembra aos gestores da assistência social a necessidade de reforçar a parceria estratégica 
com os conselhos, que, ao longo dos anos, tem propiciado a realização de conferências propositivas e 
democráticas, de forma a avançar nos estatutos dos direitos sociais e humanos. 

Desejando êxito na realização das conferências em todo o País, reafirmamos a importância dos 
gestores prosseguirem signatários desta política pública que, cada vez mais, se afirma como garantidora 
de direitos. 
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