
  Moções da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social 

1 
Nós da 12ª Conferência Nacional de Assistencia Social  fazemos moção de aplauso aos guerreiros da Secretaria de Assistência Social de Serrinha 
Bahia que com lutas e garra chegaram a esta conferência, mesmo com todas os empecilios, e que todos dias estão na Assistencia Social lutando 
pelo nosso povo,  aplausos pra essa galera. 

2 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social nos dirigimos  ao CNAS com repúdio as barreiras de comunicação e a forma 
não facilitada no acesso a plataforma eloas. 

3 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos moção de aplausos aos profissionais do Cadastro Único do Brasil, pelo 
belo trabalho que executaram em meio a Pandemia. 

4 

Veio por meio desta, na forma regimental, apresentar esta Moção de Protesto e Repúdio contra o atitude do Moderador da Live no período 
vespertino da 12° Conferência Nacional de Assistência Social, pois o mesmo cerceou minha liberdade de expressão via chat me bloqueando por 
alguns minutos, impedindo assim que, eu continuasse a participar das discussões da Conferência, só porque eu demonstrei minha posição referente 
ao Chefe do Executivo Federal. Vale lembrar que, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, principalmente nos incisos IV 
e IX do artigo 5º. Diante disso, a nossa carta magna de 1988 prevê que  é livre uma ou mais pessoas expressarem suas ideias sem medo de 
coerção ou represálias. Logo, a liberdade de expressão é premissa para qualquer governo democrático na atualidade. 

5 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apresentamos nossa indignaçao e repudio ao jeito que fomos tratado hoje, 15 
de deembro de 2021, sem direito a voz.  

6 Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social expressamos repúdio pela dificuldade de acesso das plataformas. 

7 
Nota de repúdio a este modelo de Conferência Nacional excludente que retira direitos dos titulares a que caberia construir propostas que 
beneficiariam o segmento LGBTQIA b como toda sociedade, a plataforma não funcionou e nos deixou de fora e o regimento foi lido fora da 
normativa. 



8 
A TODOS OS DELEGADOS MINEIROS ELEITOS, OS QUAIS COM TODA DIFICULDADE, REPRESENTA O ESTADO, PARABENIZO A TODOS 
PELOS EXCELENTES EVENTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PARABENIZO A TODOS OS ENVOLVIDOS NA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL 
E DEIXO MINHA SATISFAÇÃO POR TER CHEGADO ATE AQUI. 

9 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apresentamos infelizmente de repúdio à empresa contratada para dar suporte 
principalmente às pessoas com maiores dificuldades em navegar nas redes sociais. 

10 Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos nota de repúdio aos organizadores da conferência  

11 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos moção de apoio para os Conselheiros Tutelares que tanto sofrem com 
a falta de valorização, eles que são atores importante não só para política da criança mas para assistência, que seja viabilizado apoio para classe 
e valorização salarial. 

12 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social solicitamos revogação imediata Emendaconstitucional 95 paramanutenção e 
qualificaçãodos serviços e garantia dassegurançassocioassistenciaisGoverno federal mantenha noano da ação os repassesfinanceiros.  

13 
Repúdio a essa Conferência. Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social nos sentimos lesados por não participação ativa 
desde o início.  Não tivemos voz, nossos direitos foram violados. 

14 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizamos moção de aplausos ao Ministério da Cidadania, por coordenar a 
implementação em 2021 do auxílio-inclusão, benefício que fomenta a inclusão de beneficiários do BPC no mercado de trabalho. 



15 

Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social sugerimos que  delegados e palestrantes tenham mais respeito, seus 
julgamentos e posições.  E que os recursos virtuais tenham mais qualidade ou que os usuários tenham treinamentos. O que se observa é uma 
impaciência e uma falta de conhecimento das ferramentas digitais, as quais são muito falhas no primeiro momento.Devido o congestionamento 
virtual,  depois melhora e que não convidamos palestrantes que deixe tão evidente o seu lado de esquerda como a senhora de hoje . Foi terrível 
como ela se portou ao governo, sou paraense e não gostei e discordo totalmente da mesma . 

16 

Eu indico a indicação de que seja usa novamente o uso da plataforma zoo desde o inicio. porque em muitos casos foram nos negados o uso de 
direito de voz e expressão de nossas opniões. Também quanto as questões de alterações do regimento interno disseram que estava disponivel a 
mais de 10 dias, sendo que eu não recebi esse email e nem o link para poder colocar minha opção para votação.   Muito obrigada, e espero que 
todos consigam se acertar em novas conferencias futuras sendo elas presenciais ou online. 

17 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social solicitamos uma visão mais ampla das necessidades para as Pessoas com 
Deficiência melhor  interagir com a sociedade. 

18 
Moção de repúdio a falta de acesso dos delegados na votação e durante o dia 15 na abertura e nos eventos relatados na programação não 
cumprindo os horários da conferência de início e término dos trabalhos, as cotações comprometidas sem os devidos esclarecimento onde a 
plataforma não funciona.  



19 

Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos moção de Aplausos:Parabenizamos à todos, todas e todes que 
participaram com garra e dedicação para que a 12° Conferência Nacional de Assistência Social acontecesse, mesmo com todos os entraves e 
dificuldades neste momento de desmonte das políticas assistenciais e retrocesso de conquistas obtidas ao longo do tempo e muita luta da classe 
trabalhadora, este momento é de enfrentamento e construção de novas estratégias por nós fazendo desta Conferência uma ponte para novos 
caminhos e a reafirmação do nosso compromisso com a luta intransigente na garantia de direitos e legitimação das políticas assistenciais públicas. 

20 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazendo moção de apoio a inserção de todas as comunidades tradicionais no 
cadastro unico, para que essas pessoas possam ter garantia de direitos e que estão em desproteção social, e qualificar o agente para formular 
perguntas pertinentes e adequadas para que o registro possa registrar essas comunidades. 

21 

Repúdio: 
Pelo desmonte das políticas assistenciais e retrocesso ocorrido nos últimos anos que vêm promovendo o aumento da pobreza e desigualdades 
sociais. Pelo fim do Programa Bolsa Família e retirada de direitos das populações indígenas e quilombolas, restrição de acesso ao BPC e demais 
retrocessos promovidos pelo atual Governo. 

22 
Moção de repúdio  pela falta de acesso às  plataformas  de transmissão da Conferência Nacional de Assistência Social neste dia 15 de dezembro  
de 2021. 

23 
Moção de repúdio  contra o assédio moral ,condições precarizadas de trabalho  e vulnerabilidade vínculos empregatício a qual os trabalhadores 
do Suas estão expostos. 

24 Moção honrosa aos TIs pelo esforço  e comprometimento  sanar as dificuldades . 

25 
MOÇÃO DE REPÚDIO AO FORMATO DESTA CONFERENCIA, ONDE NÓS DELEGADOS DE TODOS OS SEGMENTOS NÃO TEMOS VOZ! 
REPÚDIO TOTAL.  



26 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos a conferencia, pois  não conseguimos nem ao menos participar já 
que não enviaram o link e pela plataforma não entrou o site nem ao menos me responderam no watts de assistência técnica estou muito 
decepcionada 

27 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social gostariamos protestar sobre desorganização já no primeiro dia da Conferência 
Nacional, foi muito desgastante. Apesar que procuro entender a dificuldade por ser online. Precisei usar um notebook e um celular. Foi muito 
difícil... Obrigado pela atenção..... 

28 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos moção de repúdio a desorganização na participação dos delegados 
nacionais , não há link de acesso , atrasos etc. Invalidando o processo democrático de conferência 

29 
Repudio: Aos senhores deputados por não ter votado o decimo terceiro para as pessoas com todo tipo de deficiente, que tanto sonha com uma 
cesta de natal, e muitas vezes não tem o que comer neste dia. 

30 
Moção de Aplauso à todos, todas e todes que participam da conferência, porque mesmo em meio á problemas técnicos e outras dificuldades de 
comunicação, entendemos que todos estamos unidos para um fim maior, que é beneficiar o próximo!!! 

31 
Moção de repúdio contra todas As Violações de Direitos no Brasil e Desmonte do SUAS.que se acelera todos os dias levando milhares de Brasileiros 
à extrema miséria. 

32 

Repúdio a formatação da Conferência Nacional de Assistência Social que não permitiu o acesso dos delegados pela plataforma E-Loas, 
prejudicando o processo democrático de participação na conferência. Destaca-sr que às Conferências são institucionalizados como mecanismo de 
participação popular prevista na Constituição federal de 1988 e vem reafirmar o Estado Democrático de Direito, sendo ilegítimo e imoral cessar a 
participação dos delegados na 12 Conferência Nacional de Assistência Social. 



33 

REIVINDICAÇÃO - Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam pelo apoio/financiamento do Governo 
Federal aos estados e municípios para a implantação de serviços regionais da Proteção Social Especial, nas modalidades Casa de Passagem, 
Serviço de Acolhimento Institucional, República e Residência Inclusiva, priorizando os públicos prioritários já discutidos nas instâncias de 
pactuação.  

34 

REIVINDICAÇÃO - Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam pela retomada com cofinanciamento, de 
oferta dos Programas: Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- AEPETI e Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
- ACESSUAS Trabalho, ações estas que contribuem para a proteção social e busca de autonomia dos usuários (as) da Política de Assistência 
Social.  

35 
REIVINDICAÇÃO - Os/as participantes da 12ª Conferência nacional de Assistência Social reivindicam pela retomada da autonomia da gestão 
municipal nos procedimentos e ações de administração de benefícios do Programa de transferência de Renda Auxílio Brasil/ Bolsa Família. 

36 
REIVINDICAÇÃO - Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam para que sejam realizadas parcerias com 
farmácias da rede popular para desconto nos medicamentos aos usuários do Cadastro Único – CAD Único. 



37 

APOIOOs/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apoiam o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência 
Social - CONGEMAS  pelo seu posicionamento acerca da Portaria nº 2.362 de 20/12/2019 do Ministério da Cidadania, na Comissão Tripartite – 
CIT realizada no dia 12/02/20, onde reitera que não participará de qualquer repactuação que resulte no desfinanciamento, na redução e na 
redistribuição do orçamento da Assistência Social, nos termos desta Portaria, bem como compromete-se, enquanto representante dos municípios 
brasileiros, em promover enfrentamentos necessários para a recomposição do orçamento para a Assistência Social com o intuito de manutenção 
das ofertas dos serviços e benefícios. 

38 

APOIO 
Os/as participantes da 13 º Conferência Nacional de Assistência Social apoiam o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social 
- CONGEMAS  pelo seu posicionamento acerca da Portaria nº 2.362 de 20/12/2019 do Ministério da Cidadania, na Comissão Tripartite – CIT 
realizada no dia 12/02/20, onde reitera que não participará de qualquer repactuação que resulte no desfinanciamento, na redução e na redistribuição 
do orçamento da Assistência Social, nos termos desta Portaria, bem como compromete-se, enquanto representante dos municípios brasileiros, em 
promover enfrentamentos necessários para a recomposição do orçamento para a Assistência Social com o intuito de manutenção das ofertas dos 
serviços e benefícios. 



39 

Moção sobre água e saneamento 
As Delegadas e os Delegados participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, que tem como tema "Assistência Social: Direito do 
povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social", realizada no período de 15 a 18 
de dezembro de 2021, em Brasília,  recomendam que sejam desenvolvidas iniciativas pelos poderes públicos nos três níveis, federal, estadual e 
municipal, que garantam condições dignas de acesso à água, à esgotamento sanitário e a equipamentos de higiene em locais públicos de grande 
concentração de pessoas, em particular a população em situação de rua e trabalhadoras e trabalhadores que exercem suas atividades profissionais 
nas ruas (coletores de material reciclável, coletores de lixo, varredoras (es) de rua, vendedoras (es) ambulantes, camelôs).  Os banheiros públicos 
devem contar com instalação que proporcione a realização de higiene, sobretudo para mulheres e meninas que necessitam de maior atenção, 
inclusive em relação à higiene menstrual. Nesse caso, observar as condições de privacidade e segurança. Dessa forma estar-se-á garantindo os 
direitos humanos à água, ao saneamento e à higiene conforme recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em várias 
recomendações e resoluções em particular a Resolução da ONU 64/292, de 28/07/2010 que estabeleceu que “o acesso à água limpa e segura e 
ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais.” 16/12/2021 

40 

REPÚDIOOs/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam as constantes alterações realizadas pelo Ministério da 
Cidadania quanto aos critérios de repasse dos recursos do Sistema único de Assistência Social - SUAS, desrespeitando as pactuações realizadas 
nas instâncias cabíveis acarretando insegurança e inviabilizando a execução das ações e dos planos de trabalhos estruturados, especialmente 
num cenário de aumento da pobreza, da fome e desproteção.  



41 

REPÚDIO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam a Emenda Constitucional nº 95 de retirada dos direitos da classe 
trabalhadora e da população em geral e solicitam a revogação imediata. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas podem utilizar o serviço público, 
seja o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Sistema Único de Saúde – SUS ou Educação. Após a aprovação da conhecida PEC da morte, 
os investimentos em Assistência Social, Saúde, Educação e todos os gastos públicos ficaram congelados até 2036. 

42 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social realiamos moção de aplausos para todos o Delegados Titulares, em relevância 
ao comprometimento da realização da 12ªConferência Nacional de Assistência Social. 



43 

As Delegadas e os Delegados participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, que tem como tema "Assistência Social: Direito do 
povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social", realizada no período de 15 a 18 
de dezembro de 2021, em Brasília;1.        CONSIDERANDO a Resolução 64/292 adotada em julho de 2010 pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, que reconhece os direitos à água potável e ao esgotamento sanitário como direitos humanos essenciais para o pleno gozo da vida e de 
todos os direitos humanos e tendo em vista que desde então, várias resoluções subsequentes adotadas pelo Conselho de Direitos Humanos e 
pela Assembleia Geral reafirmaram e consolidaram os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário como direitos humanos fundamentais;2.        
CONSIDERANDO que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015, inclui referência específica aos direitos humanos 
à água e ao esgotamento sanitário no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos;3.        CONSIDERANDO a necessidade de promover no Brasil esforços integrados para a realização progressiva 
dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, em especial à população em processo de vulnerabilidade;4.        CONSIDERANDO que 
a Organização Mundial de Saúde afirma que a provisão de água potável, de esgotamento sanitário e de condições de higiene em comunidades, 
lares, escolas, mercados, prisões e unidades de saúde é essencial para proteger a saúde humana durante surtos de doenças infecciosas, incluindo 
de COVID-19, ajudando a prevenir e mitigar a transmissão do agente infeccioso;5.        CONSIDERANDO a precariedade histórica do atendimento 
de água potável e esgotamento sanitário, inclusive com instalações sanitárias adequadas à população em processo de vulnerabilidade;6.        
CONSIDERANDO que o agravamento das condições socioeconômicas, sanitárias e de moradia de grande parte da população brasileira, em razão 
da pandemia e dos erros e omissões do atual Governo Federal, tornam ainda mais urgente a promoção efetiva dos direitos fundamentais à água 
potável e ao esgotamento sanitário, em especial para a população em situação de vulnerabilidade;RECOMENDA ÀS AUTORIDADES NACIONAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS (A QUEM COUBER):1.        Priorizar a execução do Programa Nacional de Saneamento Rural, para assegurar às 
populações do campo, das águas e das florestas o acesso a água potável e esgotamento sanitário adequado.2.        Retomar e ampliar o Programa 
Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas).3.        Desenvolver programa regional 
específico para assegurar água de qualidade e sanitários adequados à população da Amazônia.4.        Em situações de escassez, assegurar 
igualdade no acesso à água das populações submetidas a racionamento ou rodízio do abastecimento, com atenção às moradias das populações 
vulneráveis e que não disponham de reservatório domiciliar, evitando o desabastecimento dos domicílios situados em áreas desfavoráveis em 
situações de redução de pressão da rede.5.        Viabilizar implementação de tarifa social de água e esgoto como programa usuário do Cadastro 
Único dos Programas Sociais, priorizando beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.6.        Viabilizar implementação de execução gratuita 
das ligações de água, esgoto e instalações sanitárias domiciliares nas residências das famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, 
priorizando beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.7.        Disponibilizar água para consumo e higiene pessoal e sanitários para 
população em situação de rua.8.        Desenvolver programa regional específico para assegurar água de qualidade e sanitários adequados à 
população da Amazônia - no caso de estados e municípios da região amazônica.9.        Viabilizar disponibilização de água para consumo e higiene 
pessoal e sanitários para população em situação de rua.10.        Priorizar a execução do Programa Nacional de Saneamento Rural, para assegurar 
às populações do campo, das águas e das florestas o acesso a água potável e esgotamento sanitário adequado.11.        Desenvolver programa 
regional específico para assegurar água de qualidade e sanitários adequados à população da Amazônia.12.        Viabilizar implementação de tarifa 
social de água e esgoto como programa usuário do Cadastro Único dos Programas Sociais, priorizando beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada.13.        Viabilizar implementação de execução gratuita das ligações de água, esgoto e instalações sanitárias domiciliares nas 
residências das famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, priorizando beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.14.        



Desenvolver programa para disponibilizar água para consumo para população em situação de rua.15.        Retomar e ampliar o Programa Nacional 
de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas).16.        Desenvolver programa regional específico 
para assegurar água de qualidade à população da Amazônia.17.        Em situações de escassez, assegurar igualdade no acesso à água das 
populações submetidas a racionamento ou rodízio do abastecimento, com atenção às moradias das populações vulneráveis e que não disponham 
de reservatório domiciliar, evitando o desabastecimento dos domicílios situados em áreas desfavoráveis em situações de redução de pressão da 
rede.18.        Assegurar, em qualquer situação, o volume mínimo de água necessário à preservação das condições de saúde e higiene das famílias, 
em especial daquelas em situação de inadimplência por falta de condições econômicas.19.        Implementar tarifa social de água e esgoto como 
direito para famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, priorizando beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.20.        
Priorizar o acesso, com a execução gratuita das ligações de água e de esgoto e das próprias instalações sanitárias domiciliares, das residências 
das famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, especialmente de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.21.        
Assegurar a execução das instalações internas até a rede pública para a efetivação das ligações de esgotamento sanitário para famílias em 
situação de vulnerabilidade.22.        Disponibilizar água para consumo e higiene pessoal e sanitários para população em situação de rua.16/12/2021 



44 

REPÚDIO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 32/2020, que 
propõe a reforma administrativa por entenderem que esta proposta irá trazer prejuízo para os serviços públicos, tais como Saúde, Educação e 
Assistência Social e consequentemente prejuízo para população.  

45 

REPÚDIOOs/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam a Portaria nº 2362 de 20 de dezembro de 2020 que 
estabelece procedimentos a serem adotados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS decorrentes do monitoramento da execução 
financeira e orçamentária realizada pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para promover a equalização do cofinanciamento federal 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. A vigência desta portaria vem 
trazendo grandes impactos negativos e rombo financeiro na Política Municipal de Assistência Social para a execução das ações socioassistenciais. 
Repudiamos, ao tempo que nos posicionamos quanto a revogação desta portaria, e que o pacto firmado entre Município e Ente Federal para a 
execuções da Política de Assistência Social seja seguido em sua integralidade. 

46 

REPÚDIO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam a posição do Governo Federal por não garantir meios de acesso 
a todos os cidadãos brasileiros no atendimento aos órgãos de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Defensoria Pública e Justiça Federal, 
em virtude destes órgãos permanecerem por um longo período sem o atendimento de forma presencial nos municípios. 

47 Moção de repúdio a forma como a conferencia esta sendo realizada,de forma desorganizada e não inclusiva. 



48 

REIVINDICAÇÃO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam para que o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 
assuma suas atribuições frente às diversas demandas de sua carta de serviços, sem tercerizar utilizando os equipamentos da Assistência Social 
ou de qualquer outro órgão do município para sua execução, através de Termos de Cooperação Técnica. 

49 

Nós participantes  da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social fazemos MOÇÃO de REPÚDIO ao Programa Auxílio Brasil em substituição 
ao Programa Bolsa Família, consolidado há 18 anos, pensado e articulado nacionalmente com prefeituras e governos dos estados estruturado na 
lógica do SUAS e CadÚnico, hoje reconhecido como patrimônio da sociedade brasileira. Entendemos que essa mudança implica em muita 
insegurança à população demandatária, o que precisamos é que o SUAS avance e aprofunde sua capacidade de proteção social universal para 
todes que dela necessitarem. 



50 

Nós partircipantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repúdiamos a retirada de direitos do conjunto dos/das trabalhadores/as no 
âmbito da Política de Assistência Social em virtude das práticas clientelistas, arbitrárias e assistencialistas que acarreta a precarização do trabalho 
e o assédio moral no contexto do SUAS em Goiânia, interferindo inclusive na qualidade do atendimento aos usuários em seu acesso aos direitos 
sociais.Denunciamos também a precarização do trabalho na política de Assistência Social acontece pela ausência de condições técnicas e éticas 
para o desenvolvimento deste, com trabalhadores em sua maioria comissionados (cargos políticos) e outros advindos de processos seletivos com 
tempo determinando e sem vínculos estatutário ou celetista e conhecimento sobre a política que dessa forma realiza-se. Também o retrocesso ao 
executar a política na perspectiva do pragmatismo e voluntarismo e não com profissionais concursados, o que fere os princípios do nosso Projeto 
Ético Político Profissional.Salienta-se ainda, o assédio moral e institucional que os trabalhadores/as do SUAS vem enfrentando. Uma violência 
cruel que se caracteriza com acusações injustas e perseguições por parte de gestores autoritários que coloca os/as trabalhadores em situações 
de humilhações, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando também graves danos a saúde física e 
mental. 

51 
Moção de Aplausos para todos os envolvidos com a organização e realização da conferência, pois é muito difícil organizar um evento deste tamanho 
, num país tão desigual, onde o acesso a internet, celular , ainda é utopia pra muitos Brasileiros. Vocês estão de parabéns. 



52 

Apresento Moção de Repúdio - Referente ao processo conferencial da 12º Conferencia Nacional da Assistência Social. 
Esta não possibilitou aos delegados legalmente constituídos participação efetivamente da conferência, por diversos motivos, alteração de datas e 
cronograma sem informação prévia; falta de suporte aos delegados; os canais eram apenas informativos e não permitiam dialogo, dificultando a 
participação. 
Sendo estes, primeiro a desorganização e falta de informação aos participantes 
Segundo a plataforma ineficiente e ineficaz de acesso que foi utilizada  
Terceiro, os delegados foram invisibilidades, sendo que o primeiro dia de fato da conferencia 15/12/2021 foi apenas um seminário, pois conferencia 
se participação dos atores sociais não é conferência. 
Quarto, a equipe de gestão não atentou as diversas reclamações e dificuldades apresentadas pelos participantes em chat, não abrindo possibilidade 
de dialogo. 
E as intercorrências de instabilidades da plataforma, que não foram corrigidas de modo garantir uma Conferência de fato e direito. 
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REIVINDICAÇÃO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam pelo aumento no valor da renda per capita na avaliação do 
Auxílio Brasil/Programa Bolsa Família, visando a maior inclusão de beneficiários. Sugestão de meio salário mínimo e aumento do repasse individual. 
Sugestão para R$250. 
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Repudiamos o processo de desmonte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que vem fechando as portas para a população e restringindo 
todo o acesso à informação, orientação e requerimento aos canais remotos, prejudicando camadas da população excluídas social e digitalmente, 
em especial o público usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Repudiamos também os últimos ataques sofridos pelo Serviço Social 
do INSS, enquanto serviço previdenciário de direito da população e espaço de orientação e acolhimento dentro dessa autarquia, que se encontra 
impedido de atender os usuários no serviço de socialização de informações. As portas fechadas do INSS sobrecarregam outras políticas públicas, 
como o SUAS, que acabam absorvendo essa demanda por orientação presencial, além de estimular um comércio de intermediadores que ganham 
dinheiro por serviços que são gratuitos e dever do Estado. 



0 

Tipo de Moção: Moção de Indignação 
A Lei Complementar 173 de 27 Maio de 2020, especificamente ao artigo subsequente: art. 8º na hipótese de que trata o ART 65 da lei complementar 
nº 101,de 4 de maio de 2000,a União, os Estados, o distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. (...) IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a 
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças – prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em 
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer 
outros fins.  
A lei 173 tem por escopo a vedação de novas verbas remuneratórias a qualquer título e não a supressão de direitos existentes. 
 A  Politica publica de Assistência Social assim como a Saúde estão caracterizadas como Serviços essenciais durante o período Pandêmico e 
todos os profissionais dessas pastas trabalharam  incessantemente  para garantir aos usuários (as) as seguranças afiançadas pelo SUAS/SUS. 
Tendo em vista a Constituição Federal de 88 no seu art.18 que versa sobre a autonomia dos entes federados concerne ao estado e municípios o 
poder de auto - organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração.  
Consideramos agravante a retirada de direitos adquiridos propostos pela Lei tendo em vista a efetivação dos serviços vigentes e interruptos. 
Dessa feita sugerimos que o congelamento dos direitos estabelecidos pela lei supracitada sejam suprimidos. 

56 MOÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA BRASIL, QUE SEJA ESTRUTURADO COMO UM PROGRAMA DE GOVERNO. 
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Aos:  Gestores do SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIALMoçãoDispõe sobre a Moção apresentada na XII Conferência Nacional 
de Assistência Social CONSIDERANDO QUE A EFETIVAÇÃO DO FORUM DOS TRABALHADORES -  está em conformidade com a VII 
Conferência Nacional de Assistência Social, em sessão plenária nacional dos/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
realizada no dia 2 de dezembro de 2009, em Brasília – DF; CONSIDERANDO QUE O FMTSUAS tem como parâmetro a NOBRHSUAS que 
determina:  Os trabalhadores do SUAS devem se mobilizar, em todo o país, para a criação de fórum nacional dos trabalhadores do SUAS, instituído 
em 2009, estaduais, do Distrito Federal e municipais com a participação de diferentes categorias profissionais para aprofundar entendimentos e 
propostas para a gestão do trabalho no suas;CONSIDERANDO QUE O FMTSUAS tem como panorama Integrar o Conselho Municipal de 
Assistência Social com vista a acompanhar a movimentação do Fundo da Assistência fomentando estratégias dos recursos e suas aplicações em 
conformidade com as necessidades das unidades e promovendo melhor adequações físicas para o trabalhador e usuário; 
RESOLVE:APRESENTAR A MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO NA XII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, que se faça o 
encaminhamento necessário para a instalação da Mesa de Negociação e o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, com urgência! 1-           De 
acordo com o que orienta a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS 2012: págs. 13, 15, 31, 32 e 33; Plano 
Nacional de Saúde, 2004: págs. 172 e 173 e Plano Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, no que tange ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários 2-          De acordo com a Resolução n° 172 e o Manual Gestão do Trabalho no Âmbito do SUAS: Uma Contribuição necessária para 
Ressignificar as ofertas e Consolidar o Direito Socioassistencial, 2012: págs. 171, 172 e 173. Citando o Manual: “A Mesa de Negociação se constitui, 
portanto, num espaço fundamental para a democratização das relações de trabalho na Assistência Social e, ao funcionar como estratégia de 
tratamento dos conflitos, reafirma e reforça uma característica essencial do SUAS: a lógica da negociação e pactuação entre os diversos atores 
que atuam no Sistema.”Brasília, XII Conferência Municipal de Assistência Social, reunidos de forma híbrida nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro 
de 2021 de agosto de 2021.  



58 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repúdiamos a qualquer conferência de assistência social de forme remota ou 
híbrida. Esta forma não é inclusiva e não concede voz a todos envolvidos. Ou restringe o número de delegados para se reunirem presencialmente 
ou não se realiza conferência, pois a forma atual mais exclui do que contribuiu para uma política com voz dos usuários. 
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REIVINDICAÇÃO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social  reivindicam que haja encaminhamento de Projeto de Emenda Constitucional 
para acrescentar aos parágrafos 1º e 2º do artigo 204 da Constituição Federal, destinando, no mínimo, 5% do orçamento da seguridade social, e 
5% dos orçamentos dos Estados, Distrito Federal e Municípios para o custeio da Assistência Social. 

60 
REIVINDICAÇÃO Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social  reivindicam para que seja restabelecido os recursos do 
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGDSUAS, bem como a ampliação dos valores pactuados. 

61 
Moção de Aplausos ao Prefeito de Campos dos Goytacazes/RJ, Wladimir Garotinho, pela reabertura do restaurante popular na cidade de Campos 
dos Goytacazes/RJ, atingindo a marca de 250 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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Aos: Gestores do SUAS  
Os delegados e delegadas presentes na 12 Conferência Nacional de Assistência Social do , reunidos de forma híbrida nos dias 15, 16, 17 e 18 de 
dezembro de de 2021, considerando o grau de assédios por parte de alguns  superiores hierárquicos a que estão submetidos diferentes 
trabalhadores do SUAS , em especial a categoria dos Assistentes Sociais,  o que em muitos casos vem levando  ao adoecimento físico e mental 
dos mesmos. Ressaltando  que a ocorrência da pandemia Covid 19 com a consequente redução das equipes e o aumento das demandas vem 
apresentando um aumento significativo dessas ocorrências ; recomendamos aos órgãos gestores  de pessoal nos diferentes níveis ( federal , 
estadual, municipal)  estabeleçam  mecanismos de boas práticas de gestão de pessoal. Está recomendação  visa coibir de forma exemplar tais 
práticas e a perpetuação dessas atitudes que impactam diretamente na execução da política pública e consequentemente na qualidade de 
atendimento aos usuários.  
Essa recomendação visa ainda,  salvaguardar a liberdade do exercício profissional dos trabalhadores e trabalhadoras da SUAS   e cessar as 
perseguições, bem como restabelecer o princípio da democracia , do respeito a pluralidade e , consequentemente, encaminhar uma política de 
saúde dos trabalhadores do SUAS , garantindo melhores condições de trabalho e consequentemente um  atendimento de melhor qualidade aos 
usuários da PNAS. 
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REIVINDICAÇÃO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam a revogação do critério estabelecido na Portaria nº 2.362, do 
Ministério da Cidadania, que trata da adequação dos repasses dos recursos e da sua redução por meio da “equalização”, bem como, da limitação 
do repasse ao exercício financeiro, haja vista que o mesmo trata-se do descumprimento das obrigações pactuadas.  
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Moção de repúdio aos gatilhos neoliberais que roubam orçamento das políticas sociais sob a máxima do ajuste fiscal, dentre eles a política de 
assistência social. Faz-se necessário revogar as Emendas Constitucionais 93/2016, que prorroga a desvinculação de receitas da União (DRU) até 
2023 dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios (DREM),  a 95/2016, que preconiza o congelamento de investimentos de recursos financeiros 
para Seguridade Social por vinte anos e a Portaria 2362/2019 do Ministério da Cidadania - MCID, que limita a transferência Orçamentária entre 
entes Federados (FNAS, FEAS E FUMAS), bem como rejeitar a PEC 32 que impacta diretamente no Orçamento de âmbito Municipal e Estadual. 
Não podemos ser devorados por políticas neoliberais que defendem políticas públicas mínimas e pobres e para os pobres com políticas públicas 
precárias, estranguladas e focalizadas. Precisamos de orçamento digno para uma política pública digna! Não podemos permitir o fechamento de 
serviços! Precisamos de um orçamento que garanta benefícios, programas e serviços e a manutenção destes (RH, infraestrutura). 
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Garantir a criação de casas inclusivas Regionais  com hoteleira  protegida com equipe interdisciplinar de saúde mental para atender   e acolhimento 
de crianças e adolescentes vítimas  de violência familiar q não pode ficar em serviço de acolhimento devido diagnóstico  graves de saude mental 
que  coloca outos acolhidos  em risco.tendo em vista  q tem demanda  para este público  e não  há onde acolher essas  crianças e adolescentes 
com  diagnóstico  grave de saúde  mental.Ficando em  situação de risco iminente e vulnerabilidade o própria crianças e adolescentes e seus 
familiares 

66 
REIVINDICAÇÃO 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam que seja disponibilizado o 13º salário para os beneficiários do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC. 

67 
Moção de apoio para a aprovação da  Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 383/17 
que obriga a União a aplicar, pelo menos, 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) no financiamento do Suas 



68 
Moção de  repúdio ao atual governo federal que é responsável pela morte de 600 mil mortes de brasileiros e brasileiras, sendo o mesmo promotor 
de um movimento negacionista através de notícias falsas, desqualificando a ciência e as políticas públicas de estado.  

69 
Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, diante da realidade atual, o BPC não é suficiente para a sobrevivência, com 
todos os gastos com medicações e despesas diárias, propomos que o cuidador tenha o direito de ter um MEI em seu nome, sem que o BPC da 
pessoa com deficiência seja suspenso.  

70 
NOTA DE REPÚDIO: Nós delegados repudiamos a forma que foi conduzida a votação do regimento interno, onde vários delegados por falha na 
plataforma, bem com ao caderno de deliberações sem poderem contribuir com o processo, pelo mesmo problema e também a falta de 
esclarecimento no tocante a informações. 

71 Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social  fazemos moção de apio ao aumento do salário dos profissionais do SUAS 

72 

Nós delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos o total descaso do governo federal com a política de assistência 
social, bem como ao seu desmonte e a redução do orçamento do SUAS que enfraquece o Sistema Único de Assistência Social, bem como a 
maneira como a falta de diálogo com o controle social e também ao Auxílio Brasil, um programa meramente meritocrático e com validade eleitoreira 
que exclui milhões de usuários e usuárias da assistência social que recebiam o Programa Bolsa Família, especialmente a população em situação 
de rua. 
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Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apoiam a conselheira municipal de Assistência social do Município de 
Itapema - SC, Dalila Pedrini, considerando os recentes e constantes ataques ilegítimos que vem sofrendo com relação aos seus posicionamentos 
enquanto defensora do SUAS.  Não é novidade o avanço do conservadorismo e das práticas arbitrárias no atual cenário social e político, nos 
âmbitos municipais, estaduais e nacional, diante de uma conjuntura que permeia o ataque ao Estado Democrático de Direito. Sabemos que esta 
situação da conselheira municipal não é isolada, é na verdade prática recorrente a tentativa de anulação da articulação dos representantes da 
sociedade civil nas discussões e enfrentamentos diante da retirada de direitos e do enfraquecimento das Politicas Públicas. Diante disso, mais do 
que nunca precisamos apoiar quem ocupa, e nos dispor a ocupar, os espaços e potencializar a ação fiscalizadora nas instâncias de controle social. 
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Nós Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos diante da ausência de discussão do Governo Federal junto 
ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS referente á implantação do Auxílio Brasil, considerando o desrespeito ao Conselho que é um 
órgão legalmente instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, promovendo o controle social da Política Pública de 
assistência social e contribuir para o seu permanente aprimoramento, a partir das necessidades da população brasileira, as quais não foram 
consideradas na proposta do Auxílio Brasil. Dentre as competências do CNAS estão a regulação da prestação de serviços públicos e privados de 
assistência social e o zelo pela efetivação do sistema descentralizado e PARTICIPATIVO de assistência social. Diante disso, mais do que nunca 
precisamos manifestar indignação diante de atitudes arbitrárias e sem discussões junto ás instâncias de controle social. 
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Moção de Repudio e/ou Protesto: Para todos e todas que não ignoram a história e conquistas do SUAS, para todos e todas que valorizam a vida, 
para todos e todas que lutam pela preservação de suas faculdades mentais, e para todos e todas que compreendem que o Estado Democrático 
de Direito, a Constituição do Brasil, a divisão entre os Três Poderes, o Pacto Federativo, os direitos civis básicos, são resultados e conquistas 
sócio-histórico, que surgem unicamente da luta e do sacrifício de nós Brasileiros e Brasileiras. Todos esses atores que tanto lutaram têm hoje como 
fardo enxergar a escalada de um Governo Federal mergulhado em escândalos e escárnios. O fardo de ter ocupando o cargo de Presidente da 
República uma pessoa inapta e de pretensões antidemocráticas e fascistas. Um presidente que não só tem a coragem de bradar que sua 
especialidade é matar, mas que põe em prática essa especialidade, não em um inimigo imaginário criado pelas teorias conspiratórias que o 
inspiram, mas no próprio povo Brasileiro ao qual deveria proteger. Estendemos também essa moção de repúdio a todos e todas que hoje, mesmo 
ocupando cargos eleitos, apoiam as atitudes do Presidente ou que, em ato tão ou mais vergonhoso, se escondem e se abstêm de se posicionar 
contra a escalada protofascista. Para esses personagens que atuam com todas as forças para mergulhar o Brasil num estado de luto sem 
precedentes, o nosso repúdio e a nossa mensagem: O Fascismo jamais triunfará no Brasil. 
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Moção de Recomendação: Nós delegados e delegadas da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social recomendamos ao Congresso Nacional 
a imediata revogação da EC 95/2016 que congela os gastos públicos por 20 anos e que compromete a execução da Política de Assistência Social, 
prejudicando o atendimento dos/das usuários/as. Também recomendamos a rejeição da PEC 32 da contrarreforma administrativa que poderá 
prejudicar significativamente o atendimento no Sistema Único de Assistência Social. 
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MOÇÃO DE APOIO e RECOMENDAÇÃO : Nós delegados e delegadas da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social viemos através dessa 
moção apoiar e indicar a aprovação da PEC 383 a chamada PEC do SUAS que garante no mínimo 1% do orçamento para o Sistema Único de 
Assistência que será muito importante para a nossa política de assistência social, bem como recomendamos a imediata revogação da Portaria nº 
2362/2019 que equaliza os recursos da assistência social que prejudica significativamente a distribuição do recurso do SUAS e a retomada do 
pacto federativo. 

78 
Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social recomendamos que seja criada uma comissão para análise das deliberações 
ao longo das últimas conferências e a atual, para que possamos ter noção se as nossas propostas foram efetivadas. Precisamos saber se o objetivo 
das conferências está sendo cumprido. 
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Nós Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, por meio desta moção, repudiamos o Governo Federal pela redução 
drástica do orçamento da Assistência Social ao longo dos anos! Pedimos a revogação da EC 95/16 que vem sufocando a Assistência Social sem 
levar em conta o aumento da pobreza, o aumento da população carente, o custo cada vez maior de serviços e equipamentos necessários! Peço o 
apoio de todos para que esta moção seja encaminhada ao executivo federal, Congresso Nacional (que aprova o orçamento), Tribunal de Contas 
da União, STF e também a todos os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social do Brasil! 
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Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos o desrespeito da organização e estrutura desta conferência que 
impõe silenciamento as/aos delegadas/os com a negação do direito a voz, além de negligenciar os problemas de acesso gerados pelo próprio 
sistema, o que resultou em acessos atrasados ou mesmo impossibilidade de acesso às pessoas devidamente inscritas como delegada/o. 
Importante ressaltar que a Conferência pressupõe antes de tudo PARTICIPAÇÃO POPULAR, e jamais deveria ser rebaixada ao status de vídeo 
de monólogo. Garantir acesso ao sistema, direito a voz e voto, debate, e processo transparente é prioridade para a Conferência de Assistência 
Social, e tais demandas não podem ser tratadas como mera formalidade ou banalidade. Reivindicamos RESPEITO E GARANTIA DE EFETIVA 
PARTICIPAÇÃO POPULAR nos processos Conferenciais. #SUASRESISTE!!! 
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Nós participantes da 12 Conferência Nacional de Assistência Social repúdiamos a decorrência dos bloqueios que os Delegados sofreram durante 
a Live do dia 15/12/2021 no período vespertino pelo Moderador da Live do 12ºConferência Nacional de Assistência Social, o já citado cerceou 
temporariamente os Delegados que estavam exercendo seu direito garantido pela Constituição Federal de 1988 que garante a liberdade de 
expressão, como direito fundamental e impõe ao Estado e aos particulares a obrigação de protegê-la e promovê-la em favor da democracia e do 
progresso social. O moderador não aceitou nossas manifestações de pensamento sobre o Presidente da República e seu desgoverno perante o 
SUAS e pela negacionismo sanitário que ceifou várias vidas pela COVID-19 e limitou nossa participação por tempo considerável, impedindo assim 
nossa participação na conferência. Cabe lembrar que, Quem ocupa cargos políticos está sujeito a críticas e exposto à mídia, inclusive nas redes 
sociais, diante disso, faz parte do cargo de Presidente da República. Estamos atentos à expressões e atitudes desta natureza e não toleraremos 
em nenhuma hipótese tais práticas que vão na contramão da nossa Carta Magna de 1988. 
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Nós participantes da 12 Conferência Nacional de Assistência Social apresentamos mossão de apoio para que o Conselho Nacional de Assistência 
Social responsabilize os municipios, para custear sempre um espaço para eventos, alimento para quem participar, e sediar passagem para quem 
necessitar, seja delegado de conferência ou convidado e ou observador,  ou de qualquer outro evento referente as políticas públicas, pois é através 
dos municípios que as políticas públicas começam a ser realizadas. 
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MOÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES(AS) DO SUAS. Os desafios para a consolidação do SUAS são numerosos, além de complexos. E 
mais ainda na atual conjuntura onde as Políticas Públicas passam por uma grave crise de dissolução sem precedentes, sendo necessária luta 
política, estratégias técnicas e decisões éticas para assegurar este sistema de proteção social que alcança milhões de brasileiros e brasileiras. 
TODOS POR UM SUAS QUE QUEREMOS!!  
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Nós delegados da 12º conferência Nacional de Assitencia Social, manifestamos repudio por não consegui acesso a Conferência. Delegada pela 
Sociedade Civil pelo Município de Filadélfia Bahia. 
E infelizmente CPF só consta inválido. Por esse erro no sistema deixa de ser voz de 21 comunidades quilombolas da zona Rural de Filadélfia, 
enfim de um Município carente de atenção de 17 mil habitantes. 
Indignação vai ao responsáveis que não deram conta a demanda.  
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Moção de Apoio 
 
Exmo. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 
SR. Eduardo Paes 
 
      Os delegados e delegadas, presentes na 12 Conferência Nacional de Assistência Social do Rio de Janeiro, reunidos nos dias 15 , 16 , 17 e 18  
de dezembro de 2021, solicitam que o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Excelentíssimo Sr. Eduardo Paes, reexamine o processo nº 
01/903.780/2019, que se encontra na coordenadoria técnica das comissões de inquérito, onde deram como punição, suspensão de 45 dias, sem 
salário, e vistas ao TCM a servidora desde 06/05/1982, Margareth Alves Dallaruvera, Assistente Social, matrícula 10/095338-0, conforme 
publicação em DOM em 26/07/2021.  
        Trata-se de um processo originário em novembro de 2019, gestão do então Prefeito Marcelo Crivela, pela SMASDH, demostrando pura 
perseguição política e fere o princípio da liberdade e organização sindical dos trabalhadores. Nesta moção, ratificamos a recomendação nº 38 /21, 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que saiu em defesa da servidora em tela, apontando a garantia do direito à liberdade sindical.   
          Conforme consta nos autos, a servidora é da Prefeitura exatamente há 39 anos, já prestou serviços de relevância para a população e aos 
trabalhadores. Trata-se de uma pessoa pública onde na sua vida profissional sempre esteve e está ao lado da defesa do SUS e SUAS, não 
somente no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil com total reconhecimento na vida profissional.  
            A trabalhadora estava liberada para exercício de mandato sindical, para o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, 
desde 2008, conforme publicação em DOM de 31 de dezembro de 2008, pelo então Secretário Municipal de Assistência Social Marcelo Garcia. 
Sempre esteve presente na Secretaria e nos espaços em defesa do SUAS e SUS, conforme consta na defesa e nas declarações, inclusive pelo 
ex-Vice-Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Adilson Pires e demais declarantes de extrema notoriedade . 
 
            Diante do exposto, vimos pedir apoio para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito, possa ouvir a servidora e a representação dos 
trabalhadores, para que possa agilizar seu pedido de aposentadoria e revisão da punição pela segunda comissão de inquérito, restabelecendo o 
diálogo fraterno e democrático, entre gestores e trabalhadores da SMAS na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
A perseguição politica  e assédio moral precisam dar um basta nas secretarias , principalmente na SMAS RJ .  
  
 
Brasília , 16  de Dezembro de 2021 
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Nós participantes da 12º Conferência Nacional de Assistência Social apoiamos que as coordenações na assistência social, seja coordenado por 
um profissional da área e que também a Secretária de Assistência Social seja liderado por um Assistente Social, porque sempre é uma pessoa 
que não sabe e não entende o que é essa política e insistem em fazerem o que eles entendem e acham que pode ser de qualquer jeito. 

87 

Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, recomendamos a implementação das Vigilâncias Sociassistenciais, haja 
vista a obrigatoriedade pelo pacto de aprimoramento, nos estados, municípios e DF. A exemplo do Estado de São Paulo, de acordo com PMASweb, 
SEDS-SP 2021, de 644 municípios, 131 declaram ter equipe de Vigilância Sociassistencial e 531 sem equipe de Vigilância Sociassistencial. No 
Brasil, importante mapeamentos e implementações para planejamentos estratégicos no SUAS. 

88 

Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, recomendamos a implementação de modelo de cofinanciamento da 
corresponsabilidade para atuação do SUAS no gerenciamento de riscos e de desastres nas três esferas de governo, garantindo investimento para 
a atuação dos serviços socioassistenciais das proteções sociais básica e especial (de média e alta complexidade), no contexto de pré-emergência, 
emergência e pós-emergência. 
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"Nós, participantes da 12ª Conferencia Nacional de Assistência Social, manifestamos nosso repúdio á notícia veiculada pelo Ministério da Cidadania 
sobre a pretensão de alterar o formato de cadastramento dos beneficiários dos programas sociais, que passará a ser realizado por meio de 
aplicativo para celular , o que traz preocupação diante de uma possível dificuldade no acesso ao CAD ÚNICO pelos usuários do SUAS. A 
robotização e a colocação direta do usuário no uso da ferramenta terminam por dificultar o acesso de grande parte da população , tendo em vista 
que grande parte da população não tem conhecimento tecnológicos e acesso á internet. As tecnologias informacionais impõem ao usuário a 
necessidade de dispor de plano de internet e celular , que muitas vezes não é acessível a ele em razão da sua condição social, introduzindo novas 
necessidades para acessar direitos sociais. Não podemos desconsiderar a realidade brasileira onde muitos beneficiários são analfabetos , o que 
dificultará o preenchimento do formulário por ele via aplicativo correndo um grande risco de promovermos a exclusão social e digital. A 
modernização e os processos tecnológicos dos programas e serviços públicos são bem recebidos desde que beneficie e priorize a população , 
sobretudo a mais vulnerável , e não ocasione retrocessos e danos como a proposta em questão. Esta medida resultará em um retrocesso quanto 
a facilitação do acesso das populações prioritárias ao acompanhamento assistencial, contribuindo para o agravamento das desigualdades e 
crescimento das expressões da questão social. Atualmente os usuários são atendidos por pessoas qualificadas e habilitadas pelo governo federal 
para realizarem os cadastros e também há o acompanhamento e vigilância das demandas assistenciais no território pelo CRAS que trabalha 
articulado com o CADUNICO, possibilitando a inclusão e encaminhamento aos diversos serviços e programas sociais , rede intersetorial e de 
proteção, permitindo a população acesso a serviços públicos e outros encaminhamentos.Através do CAD Único, as populações excluídas foram 
alcançadas e tiveram acesso aos seus direitos básicos de cidadania, graças ao trabalho ofertado pelo CRAS com o PAIF (programa de 
fortalecimento de vínculo.)Desta forma , reafirmamos nosso repúdio e solicitamos que seja mantida a estrutura organizacional da forma como vem 
sendo realizada para garantirmos os direitos dos mais vulneráveis que necessitam dos programas sociais." 
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MOÇÃO DE REPÚDIO 
 
Os delegados da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos a fala do representante do senhor ministro da cidadania Senhor 
Tuma, onde equivocadamente tratou da política de assistência social , em especial os seus trabalhadores , como meros ""cuidadores"" e pessoas 
""amorosas"".  
Esclarecemos ao referido que para operar essa política nós trabalhadores do SUAS devemos ser qualificados e permanentemente capacitados 
conforme orienta a NOB-RH/SUAS. 
Repudiamos ainda sua fala quando afirmou : Menos Brasília e mais Brasil , mostrando claramente não ter apropriação das reais condições de fome 
e miséria que vem sofrendo o povo Brasileiro e do papel fundamental que o ministério que ele representa deveria cumprir, mas que infelizmente 
tendo como base informações de instâncias como FAO, ONU e OMS vem promovendo um verdadeiro desmonte da rede de proteção sócio 
assistencial e combate à pobreza. 
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 MOÇÃO DE APOIO                                                                                                                                   Os/as participantes da 12ª Conferência 
Nacional de Assistência Social apoiam a participação dos usuários no controle, nas propostas e mudanças para melhoria da política pública, 
levando em consideração a diversidade de interesses e principalmente o surgimento de espaços para o debate desses interesses coletivos. 
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 MOÇÃO DE REPUDIO                                                                                                                                  Os/as participantes da 12ª Conferência 
de Assistência Social repudiam a forma como estão sendo executados os serviços de proteção social basica+c26, de muitos municípios de pequeno 
porte,que  não estão conseguindo executar o serviço do PAIF, por ter que atender também as demandas de proteção especial de média 
complexidade, devido so três entes federativos não investirem em recursos para contratação de equipe de referência , visto que muitos não 
conseguiram ser contemplados com serviços de proteção especial regionalizados. Muitos Municípios não estão garantindo equipe mínima de forma 
continuada e os salários das equipes técnicas, estão precarizados, muitas vezes quase equiparadas ao salário mínimo. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO 
Os participantes da 12ª Conferência de Assistência Social repudiam a falta de organização, a falta de inclusão e a falta de acolhimento dos 
participantes pelos gestores municipais. Se tratando da disponibilidade de recursos que estruturam a participação dos delegados a conferência . 
Os municípios devem se responsabilizar, pelo espaço, alimentação e transporte para os participantes sejam eles delegados, observadores, ou 
convidados das conferências ou de qualquer outro evento referente as politicas publicas, pois é através dos municípios que as politicas publicas 
acontecem. 
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MOÇÃO DE REPÚDIO 
Nós participantes da 12ª Conferência de Assistência Social, manifestamos nossa indignação a respeito do ocorrido no primeiro dia da 12 
Conferência Nacional de Assistência Social em que uma grande representação da delegação ficou sem participar pela plataforma contratada para 
o evento. 

96 
Moção de repúdio, pelo atraso, desorganização, falta de transparência nós atos desta conferência. Muitos momentos sem áudio e imagem. 
Desrespeito com os participantes. 



97 Moção de repúdio, falta de eventos para se fazer testes, principalmente com os delegados usuários e com deficiência visual. 

98 

Moção de aplauso, nós delegados presentes na 12° Conferência Nacional de Assistência Social, vem por meio desta, manifestar seu apoio e 
reconhecimento ao maravilhoso trabalho que vem sendo desenvolvido em defesa do SUAS e do povo brasileiro pela representante do Instituto 
EcoVida e Vice-presidente do CNAS, Sra. Aldenora González. Reconhecemos nela, uma grande mobilizadora e articuladora para o 
empoderamento dos usuários da Política Nacional de Assistência Social. Neste sentido, pedimos o seu voto de apoio! 

99 
Esta moção de repudio tem o intuito de fomentar, um olhar de inclusão a todos os trabalhadores do SUAS, visando, a vital importância dos mesmos 
na vida dos usuários. Que cada trabalhador ou trabalhadora da área de assistência social, possam ter os mesmos direitos e prioridade assim todos 
os trabalhadores que atuam na linha de frente da área de saúde. Em épocas de pandemia e epidemiologia. 
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Moção de repúdio à extinção do Programa Bolsa Família - PBF, apresentada para aprovação na XII Conferência Nacional de Assistência Social 
 Os/as delegados/as, convidados/as, observadores/as e participantes em geral da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada por 
meio virtual entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021, repudiam a extinção do Programa Bolsa Família - PBF. Após 18 anos de implantação e 
sucesso no desenvolvimento de uma política de transferência de renda, relevante e com caráter civilizatório num país como o Brasil, que desde 
sua origem foi marcado pela injustiça social e desvalorização da maior parte de sua população, foi EXTINTO de forma arbitrária, sem qualquer 
discussão e debate com a sociedade o Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, uma das importantes 
experiências de acesso a renda na América Latina, que se propôs a desafiar a extrema pobreza e a insegurança alimentar de milhares de 
brasileiros/as. Estudos já apontam que o PBF aliada a política de valorização do salário mínimo retiraram famílias da extrema pobreza e retirou 
assim o Brasil do mapa da fome. Chegamos ao extremo: O Programa Bolsa Família foi oficialmente extinto a partir do dia 8 de novembro/2021 
pela Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021, que regulamenta a criação do Auxílio Brasil, sendo esse um programa com objetivo 
explícito eleitoral, com prazo de validade, contrariando toda a construção do SUAS. Diante disso, repudiamos as medidas adotadas pelo Governo 
com apoio de parlamentares que aprovaram a Medida Provisória nº 1.061 que traz sérias consequências prejudiciais à grande parcela da 
população. Governo Bolsonaro transformou um Programa de Transferência de renda, com estatuto de direito à renda, destinado ao público 
prioritário do SUAS, que são as famílias mais empobrecidas, num programa eleitoreiro entendido como auxílio que retoma a lógica residual e 
subalterna do não-direito. O desmonte das políticas públicas que tem por finalidade realizar um enfrentamento das fragilidades a que a população 
brasileira vivencia em seu cotidiano pelos imensos reflexos da questão social, recebeu um GOLPE FATAL. Para além de uma manobra eleitoreira, 
o programa Auxílio Brasil que se colocou desde o mês de novembro, não tem garantia de seus recursos, nem mesmo da fonte desses recursos, 
vislumbrando um orçamento constituído no calote nas dívidas judiciais do governo, atrelando a sua viabilização à aprovação da PE dos precatórios. 
Precisamos seguir na luta em defesa do SUAS e de seus programas estruturantes, em conjunto com os/as usuários/as, entidades, gestores/as 
comprometidos/as com a PNAS, parlamentares, Frentes Parlamentares e movimentos sociais, todos/as juntos/as defender a sobrevivência de 
programas exitosos e lutar por seu aperfeiçoamento, além da luta pelo devido financiamento. Afinal, não se faz Política Pública sem financiamento 
e sem trabalhadores/as valorizados/as, tanto em suas remunerações, como também nas suas relações e condições concretas de trabalho. 
Repudiamos a construção de um programa fora das instâncias deliberativas do SUAS, bem como, sem nenhuma vinculação as seguranças sociais 
(acolhida, convivência familiar e comunitária, renda/sobrevivência), conforme deliberado no protocolo de gestão de benefícios e serviços. 
Afirmamos, que os programas de transferência de renda, financiados com recursos do FNAS são de responsabilidade da Política de Assistência 
Social e devem seguir as instâncias de pactuação e controle social do SUAS. 
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Moção de repúdio ao não reconhecimento permanente da Política de Assistência Social e de seus/suas trabalhadores/as, apresentada para 
aprovação na XII Conferência Nacional de Assistência Social Os/as delegados/as, convidados/as, observadores/as e participantes em geral da 12ª 
Conferência Nacional de Assistência Social, realizada por meio virtual entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021, repudiam o não reconhecimento 
permanente da Política de Assistência Social e de seus/suas trabalhadores/as. No contexto da pandemia, a assistência social foi convocada a 
prestar serviços públicos essenciais e indispensáveis aos atendimentos das necessidades urgentes os das famílias e grupos mais vulnerabilizadas 
em nosso país, conforme disposto no Decreto Presidencial nº. 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº. 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, e na Portaria nº. 337, de 24 de março de 2020. É no contexto de extrema precarização nas ofertas de serviços e benefícios 
de proteção social, decorrente do desfinanciamento, em grande parte promovido pela EC 95 que os/as trabalhadores/as foram convocados/as para 
o front da pandemia. É então neste ambiente de profunda precarização das condições e relações de trabalho, de invisibilidade e desvalorização, 
que os/as trabalhadores/as, mediam o acesso aos direitos sociais. É necessário reconhecer que os/as trabalhadores/as são imprescindíveis e o 
principal instrumento na oferta da proteção social. Segundo o Censo Suas 2019 s somam em torno de quase 304 mil trabalhadores/as do SUAS, 
no Brasil inteiro que, no dia a dia, efetivam a proteção social nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Estamos nos CRAS, CREAS, Centro POP, 
Casas de Acolhimento, Cadastro Único, nos serviços de acolhimento, de convivência, sejam em funções de gestão, de atendimentos técnicos 
diretos à população ou administrativos, de higienização e vigilância, dentre outros. Trabalhadores/as do SUAS são executores/as de ponta da 
proteção social através das políticas públicas e nosso trabalho faz a mediação do acesso aos direitos socioassistenciais de renda, acolhimento, 
convívio e de autonomia, bem como os de outras políticas sociais. São muitos vínculos trabalhistas, alguns deles muito precários, os quais a 
reforma trabalhista aprofundou e a agenda de luta histórica por trabalho digno, por expansão de concurso público não se efetivou. Como segmento 
da classe trabalhadora, sofrem os mesmos ataques e constrangimentos de retirada de direitos com sucessivas contrarreformas trabalhistas e 
previdenciárias, assédio moral e outros ataques. Ao mesmo tempo em que muito se falou da essencialidade da política de Assistência Social, seus 
SUAS trabalhadores/as foram invisibilizados/as no acesso à vacina e não foram inseridos/as como público prioritário na vacinação, apesar de muita 
luta, repetindo um padrão histórico de desigualdade de acesso a direitos e proteção ao trabalho com relação a demais políticas sociais. Essa 
desvalorização, se expressa também na falta de um piso salarial e de um plano de cargos, carreiras e salários aos trabalhadores/as do SUAS. No 
contexto deste processo conferencial, nesta XII Conferência Nacional queremos reafirmar nossas Bandeiras de Lutas juntamente com 
trabalhadores/as, usuários/as, entidades, Frentes, Fóruns e todos/as, que defendam o SUAS como Política Pública de Estado, reafirmamos nossa 
luta pela derrubada da EC 95, contra a PEC 32 e todas as emendas constitucionais que ferem o princípio da democracia, do Estado Democrático 
de Direito, bem como os direitos trabalhistas conquistados pela classe trabalhadora. Temos a focalização na Assistência Social como porta de 
entrada aos benefícios federais, num contexto de extrema exclusão da população no acesso às plataformas digitais. A intensificação dessas 
demandas com o desafinamento federal, desde o golpe de 2016, para manutenção dos serviços, fragilizam os serviços continuados e os riscos 
profundos de desmonte do SUAS. Atualmente, trabalhadores/as do SUAS são pressionados/as por múltiplas demandas postas frente a pressão 
da população por demandas emergenciais da população com o aumento da extrema pobreza e da insegurança alimentar. A Política de Assistência 
Social sempre foi essencial para a proteção social e a seus/suas trabalhadores/as igualmente se confere esta essencialidade. Reconhecer a 
essencialidade precisa estar traduzida em maior investimento nesta política pública e maior valorização de seus/suas trabalhadores/as. 
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Moção de reivindicação pela construção da Universidade Aberta da Assistência Social, apresentada para aprovação na XII Conferência Nacional 
de Assistência Social Os/as delegados/as, convidados/as, observadores/as e participantes em geral da 12ª Conferência Nacional de Assistência 
Social, realizada por meio virtual entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021, reivindicam a construção da Universidade Aberta da Assistência 
Social. Embora tenhamos há alguns anos a existência do PROGRAMA CAPACITASUAS, sabemos que o mesmo apresenta muitas lacunas para 
atender as necessidades regionais, para contemplar o conjunto de trabalhadores/as do SUAS, especialmente de nível médio e fundamental, bem 
como de termos um efetivo acompanhamento desde o planejamento até a sua execução nos estados e municípios. Precisamos da efetiva 
implantação da Política Nacional de Educação Permanente (PNEP) prevista na Resolução CNAS nº 4, de 19 de março de 2013 nas três esferas 
de governo, contemplando as/os trabalhadoras/es de nível médio e fundamental. É necessário um processo permanente de formação de 
trabalhadoras/es do SUAS durante a própria jornada de trabalho, de modo que participem de discussões e possam propor ações aos Órgãos 
Gestores do SUAS e ao CNAS. Entendemos a fundamental importância da criação e da participação de trabalhadoras/es nos Núcleos Estaduais 
e Municipais de Educação Permanente conforme previsto na PNEP garantindo a participação dos Fóruns Estaduais e Municipais/Regionais de 
trabalhadores/as do SUAS, de modo a pensar a execução da política de educação permanente, com ênfase na qualificação técnica, formação 
política e princípios éticos para os trabalhos no SUAS Assim, nossa reivindicação pela construção da Universidade Aberta da Assistência Social 
busca garantir espaço de educação permanente a nível nacional, que funcione de modo descentralizado, a partir de núcleos regionais, garantindo 
a perspectiva das realidades dos territórios, qualificando a execução da Política Nacional de Assistência Social e do SUAS. 
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Nós participantes repudiamos o absurdo que em plena Conferência daqueles que tem por obrigação zelar pelos diretos dos cidadãos não darem 
voz à sua plenária, serem totalmente antidemocráticas. 
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Moção de repúdio, com o intuito de fomentar e incluir mais formação aos trabalhadores e trabalhadoras da área de assistência social com temas 
ampliados ,de amparo a situações de calamidade ,etapa que além da vulnerabilidade ,o usuário fica a mercê da precarização decorrente de muitos 
viés de fatalidades. 
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Nós participantes fazemos uma moção de apoio trabalhadora e Usuária do SUAS, e PCD, como Delegada dessa 12°Conferência Nacional da 
Assistência Social, pela falta de respeito por não ter Suporte, nem voz representando outros Usuários dentro do CMAS Municipais, o que prejudica 
nossa Luta porais inclusão dentro dos Espaços de Poder, hoje vemos CMAS e outros sendo lotados por partidários políticos e não verdadeiramente 
Ativistas das Causas dos Direitos 
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MOÇÃO DE REPÚDIONós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social através desta MOÇÃO de REPÚDIO, fomentamos a 
necessidade de recomposição da paridade dos conselhos .25%usuarios, 25%governo, 25%entidades, 25%trabalhadores.De forma a efetivar uma 
deliberação das conferencias anteriores ede forma a visibilizar a correta discursão dos colegiados na condução que verdadeiramente representa 
as necessidades dos usuários. 
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MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO 
Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, recomendamos o eixo MAIS PROTEÇÃO SOCIAL, este eixo de ações visa 
à oferta de mais atividades de convivência, fortalecimento de vínculos, promoção das potencialidades e garantia de direitos, bem como a promoção 
do acesso a tais atividades e direitos, para os públicos: idosos, população em situação de rua, mulheres e crianças e adolescentes vítimas de 
violência.(PROTEÇÃO SOCIAL) 
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Moção de repúdio - Os participantes da 12ª Conferência de Assistência Social repudiam à plataforma utilizada para a realização da 12ª Conferência 
Nacional de Assistência Social, apresentada para aprovação na XII Conferência Nacional de Assistência Social. 
Os/as delegados/as, convidados/as, observadores/as e participantes em geral da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada por 
meio virtual entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021, repudiam à plataforma utilizada para a realização desta 12ª Conferência Nacional de 
Assistência Social. 
No contexto da pandemia, com grave crise econômica, social e sanitária, reconhecemos os inúmeros desafios para a efetivação desta conferência. 
Imaginamos que o CNAS não mediu esforços para a sua realização. Todavia é necessário registrar que a inclusão digital não é uma realidade do 
nosso país e quando pensamos na realidade do público da Assistência Social, as dificuldades vão desde a falta de acesso a recursos tecnológicos 
à rede de internet.  
 
Deste modo, precisamos registrar nosso repúdio às inúmeras dificuldades encontradas no uso da plataforma adotada, as quais acabam por dificultar 
o acesso e literalmente inviabilizar a efetiva participação neste que é um dos momentos mais importantes de participação popular e democrática 
da Política Nacional de Assistência Social.  

109 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, recomendamos a Reforma/adaptação de 
implementação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.(Fechados por falta de recursos )Objetivo: Implementar um novo Cras 
(Centro de Referência da Assistência Social) para atendimento de população em situação de vulnerabilidade social na Zona Norte de 
Piracicaba./SPAmpliar serviços com novos CRAS (4unidades) 
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Moção de reivindicação pela implantação de Mesas de Negociação do SUAS nos âmbitos estadual e municipal, apresentada para aprovação na 
XII Conferência Nacional de Assistência Social 
 
Os/as delegados/as, convidados/as, observadores/as e participantes em geral da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada por 
meio virtual entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2021, reivindicam a efetiva implantação de Mesas de Negociação do SUAS nos âmbitos estadual 
e municipal. 
 
Precisamos avançar na consolidação de relações e condições dignas de trabalho, tratar da remuneração de trabalhadoras/es do SUAS, enfrentar 
o assédio moral, o racismo, a LGBTfobia e garantir o exercício profissional de acordo com suas atribuições e competências. Inclusive entendemos 
a importância da constituição de comitês contra a precarização do trabalho no SUAS. 
 
Defendemos o estabelecimento de Planos de Cargo, Carreira, Remuneração e Salários com estabelecimento de piso salarial nacional, a 
contratação que respeite os direitos já consolidados de trabalhadoras/es do SUAS na rede complementar, a exigência de concursos públicos na 
rede pública, a jornada de trabalho unificada máxima de 30 horas semanais para todas/os trabalhadoras(es), tanto na rede pública como 
complementar sem redução do salário e a instituição da Política de Saúde do/a trabalhador/a do SUAS e da Política de Segurança no Trabalho. 
 
Assim, nossa reivindicação pela implantação de Mesas de Negociação do SUAS nos âmbitos estadual e municipal busca a garantia de um lócus 
específico para a Gestão do Trabalho em Secretarias e Órgãos Gestores da Assistência Social em todos os níveis da federação, conforme 
determina a NOB RH/SUAS, de 13 de dezembro de 2006, de modo a fortalecer trabalhadores/as do SUAS, ampliando o diálogo com a organização 
destes/as e garantindo infraestrutura para atendimento de suas demandas, inclusive como responsável pela coordenação de mesas nacional, 
estaduais e municipais de negociação do SUAS.  
 
XII Conferência Nacional de Assistência Social 



111 

MOÇÃO DE REPÚDIO   Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, repudiamosas dificuldade de acesso dos usuários 
e trabalhadores em um processo de conferência que fazem parte do público principal. Pelo adiamento da conferência para quando pudermos 
realizar presencialmente com os mesmos delegados, ou para quando tiver a estrutura necessária. Processos básicos de conferência não estão 
sendo cumpridos e é muito sério isso. Os usuários e trabalhadores tem que ter voz e direito de estar na conferência. Sabemos da dificuldade da 
realização, os municípios e estados passaram por isso, mas, precisamos ser mais claros nos processos básicos de conferência. 

112 
Moção a favor de realização de conferência extraordinária presencial com todos os cuidados necessários com vistas a legitimação de fato de 
processos de conferência 

113 

MOÇÃO DE REPÚDIO                                                                                        Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência 
Social,repudiamos o descaso do governo federal com os trabalhadores do SUAS,neste período da Pandemia COVID-19, repudiamos a forma como 
o governo Federal tratou aos trabalhadores do SUAS, que foram considerados essenciais para o trabalho, porém tardaram meses para serem 
incluídos como prioridade na fila da vacinação. 
Repudiamos a ausência de protocolos para atendimento à população nesta situação de emergência, ausência de testagem sistemática à população 
e aos trabalhadores do SUAS, atraso ou precária disponibilização de EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) , bem como a disponibilização 
de materiais audiovisuais para o teletrabalho como webcans, fones com microfones, celulares, notebooks, entre outros. 
Exigimos respeito aos profissionais da Assistência Social, que estão na linha de frente, lidando com os riscos da pandemia, mas não são 
respeitados, nem valorizados.  



114 
Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Presidente da República, Jair Bolsonaro, o Ministro de 
Estado da Cidadania, João Roma, pela hostilidade e aversão às pessoas pobres e à pobreza, aporofobia em ação, traduzida no Auxílio Brasil e 
seus penduricalhos que visam excluir as famílias e indivíduos que mais requerem de proteção social pública. 

115 

Moção de repúdio 
Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, ao atendimento sobre BPC no INSS repudiamos as condições de trabalho 
que estão submetidos os trabalhadores do INSS, que resultam na precariedade no atendimento ao USUÁRIO. As perícias são demoradas, e o 
usuário muitas vezes não tem o volume de servidores necessários para ser atendido agilmente. Como trabalhadores do SUAS, entendemos que 
os canais remotos – como MEU INSS E 135 - são uma alternativa e o atendimento social deve ser prioridade, muitos usuários não tem e-mail e 
acesso a internet, e tem seus atendimentos prejudicados. 
NÃO A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO! 

116 
Nós participantes da 12ª Conferência de Assistência Social Repudiamos a desorganização da plataforma no primeiro dia de Conferência e ao 
atraso para iniciarmos os eixos . 

117 
Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS as omissões do Governo Federal na gestão dos serviços do 
SUAS especificamente durante o período da Pandemia da Covid-19, que ampliou e aprofundou as desigualdades, as situações de violação de 
direitos e de violência e o retorno da fome nas cidades brasileiras. 



118 

RECOMENDAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL Em consonância com o Programa PROTEÇÃO SOCIAL NO Âmbito DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), no âmbito da ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na 
Proteção Social Básica, solicitamos emenda para realizar reforma e adaptação de prédios público localizado em Piracicaba, para consolidar a 
implementação de reformas em 2 Cras (Centro de Referência da Assistência Social) no município.(Fechados por roubo) O total de famílias inseridas 
no Cadastro Único no município é superior a 80 mil famílias (dados agosto 2021), sendo destas, 37% residentes em núcleos habitacionais populares 
do programa Minha Casa Minha Vida nessa região nos últimos anos. Além disso, o último Censo 2010 já demonstrava a Zona Norte como a região 
de maior população do município, com mais de 85 mil pessoas. Vale considerar ainda, com os dados do Cadastro Único, que o número de famílias 
em extrema pobreza no município (renda per capita de 0 a R$ 89,00) aumentou em 35% de 2018 para cá - 8.828 famílias (dez/2018) e 11.955 
famílias (ago/2021). Piracicaba tem atualmente seis unidades de CRAS, trabalhando com capacidade acima da orientada e equipe mínima. Com 
isso, as demandas relacionadas à vulnerabilidade social indicam a necessidade de ampliação dos atendimentos nesta região. 

119 

Nós, delegados e delegadas, presentes na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos as situações de assédio e de punição aos 
trabalhadores do SUAS. Temos relatos acerca de profissionais que atuam na Política de Assistência Social que, em virtude de questionamentos 
contra as inadequadas condições de trabalho e atendimento à população e em defesa dos direitos humanos, na recusa do arbítrio, autoritarismo e 
das prerrogativas normativas fundamentais conquistadas no âmbito do SUAS vêm sofrendo assédio moral, perseguições, punições territoriais 
injustificadas. Ou seja, defender o SUAS, os serviços tipificados e sua qualidade, assim como adequadas condições de trabalho, torna-se motivo 
de perseguição e de punições. E, neste sentido, repudiamos a todas as formas de silenciamento dos trabalhadores, incluindo as situações de 
assédio moral, punições e perseguições. 



120 

Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Governo Federal por não ter encaminhado PL que versa 
sobre a revogação da EC/95, que estabelece o teto dos gastos com os investimentos das políticas sociais, principal deliberação da 11° Conferência 
Nacional de Assistência Social, que gerou até 2021, corte de cerca de 68% do montante dos recursos da Assistência Social para estados, 
municípios e Distrito Federal. 

121 

Nós, delegados e delegadas, presentes na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos a ausência de realização de concurso 
público concursos para provimento dos cargos públicos no SUAS, meio de acesso previsto na Constituição federal, Artigo 37, Inciso II, tendo em 
vista a defasagem do quantitativo de profissionais atuando nessa política pública, o que tem implicado em sobrecarga para os atuais trabalhadores 
e a impossibilidade de ofertar as seguranças afiançadas pela Assistência Social para todos que delas necessitam, o que se traduz em dificuldade 
de acesso aos direitos socioassistenciais. 

122 

Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Governo Federal pela extinção ao maior Programa de 
Transferência de Renda do Mundo, o Bolsa Família, que demonstra a ruptura com o direito à segurança de renda, maior estratégia de combate à 
pobreza e a extrema pobreza e de enfrentamento ao trabalho infantil, dentre outras situações de violações de direitos e violência e, o retorno 
sombrio à concepção do mérito, traduzida no chamado Auxílio Brasil. 

123 

Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Governo Federal pelo Decreto Federal Nº 9.759, de 11 de 
abril de 2019 que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, uma vez que esse decreto 
se caracteriza como ameaça, fragiliza e deslegitima o direito à participação popular e às instâncias de democracia participativa, contrariando os 
direitos políticos dos cidadãos, garantidos na CF/88 e atacando instrumentos essenciais para a participação da sociedade no debate, aprovação e 
acompanhamento da aplicação de políticas públicas. 



124 

Nós participantes reportamos total indignação pela forma como os delegados estão sendo tratados. Nos obrigaram a realizar as conferencias 
municipais as estaduais e ao chegarmos aqui, nem um ponto de apoio e suporte para dar satisfação do que está acontecendo. É como se não 
tivéssemos mais nada o que fazer do que ficar esperando eternamente.... DIA 15 ATRASO... DIA 16 ATRASOS que somados já ultrapassam mais 
de 1 hora num dia. A AS não tem este tempo para perder e nem nós. Poderiam ter feitos teses de funcionamento na plataforma, mas deixaram 
para última forma.... amadores. Cerceamento de opiniões direito básico constitucional que deveria ser defendido por esta categoria de pessoas 
que representam a ASSISTENCIA SOCIAL NACIONAL. 

125 

NOTA DE REPÚDIO: Repudiamos a total falta de organização e a ausência de alguém que coordenasse a sala enquanto os coordenadores dos 
eixos chegasse, bem como a total falta de orientação por parte da comissão organizadora, sobretudo, nas salas dos eixos, também repudiamos a 
atitude do anfitrião da sala do eixo 3 que acabou cortando os áudios no momento em que uma das nossas companheiras estava fazendo 
intervenção e acabou sendo cortada sem aviso, o que configura cerceamento e a falta de respeito com ela e também esses atrasos gigantescos 
que acabam prejudicando a qualidade do debate. 

126 
170 - O Coletivo de Usuários Imigrantes e Refugiados recomenda sejam reconhecidos os direitos sociais para a população migrante e refugiada 
de acordo com a lei de migração n°13.445/2017 para a garantia e acesso aos serviços públicos estabelecidos no SUAS. 

127 
171 –  Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS as omissões do Governo Federal, por parte do 
Ministério da Cidadania, na gestão dos serviços do SUAS, especificamente durante o período da Pandemia da Covid-19, que ampliou e aprofundou 
as desigualdades sociais, as situações de violação de direitos e de violência e o retorno da fome nas cidades brasileiras. 



128 

173 - Nós, delegados/as da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, reunidos/as no período de 15 a 18/12/2021 Protestamos 
veementemente contra o fechamento da Casa de Passagem Indígena em Curitiba, uma conquista histórica dos povos originários, desde 2014 e 
que está fechada desde 2020, a pretexto da pandemia, mas que, neste momento, poderia ser reaberta, como todos os demais equipamentos 
públicos da política de assistência social no município, que, inclusive, não fecharam. Em razão deste fechamento, a população indígena se encontra 
dormindo e fazendo suas necessidades na rua, acampada em frente ao Palácio do Governo e em diversas marquizes, pelo centro da cidade, não 
estando em situação pior, devido à solidariedade dos grupos e movimentos sociais que vem atendendo diversas das demandas materiais 
apresentadas, principalmente, em produtos alimentícios e de higiene. As lideranças exigem a imediata reabertura desse espaço para atender mais 
de 50 famílias da nação Kaigang que estão há mais de um mês em Curitiba para venda de seus artesanatos. As lideranças vem requisitando a 
segurança deste direito há vários dias, tendo recebido promessas por parte do Governo do Estado do Paraná (SEJUF) e da Prefeitura de Curitiba 
(FAS), que ainda não se cumpriram, sendo que no dia 14/12/2021, em reunião do CMAS, por proposição da gestão, deliberado acolhimento 
institucional de mulheres e crianças em separado dos homens, distanciando os membros dos grupos e dificultando a manutenção dos vínculos 
familiares, numa clara violação dos direitos fundamentais, principalmente, das crianças, consideradas prioridade absoluta pelo ECA. As lideranças 
indígenas não aceitam encaminhamentos para Casas de acolhimento e hotel social, conforme o que foi aprovado, pois que são espaços para 
outros públicos, organizados para atender outras necessidades e, como tal, desconsideram as especificidades dos povos originários. E, ainda, 
rejeitam a oferta de acolhimento em unidade situada em bairro distante do centro, uma vez que precisam realizar a venda de seus produtos, que 
se realiza de forma mais intensa e célere no centro da cidade. Retirar a população indígena do centro, caminha na perspectiva da política higienista 
da Prefeitura, da mesma forma como tem feito com a população em Situação de rua, desde 2017. Protestamos e Repudiamos também posturas 
de conselheiras, assistentes sociais, na condição de gestoras, que se manifestaram com preconceito e discriminação diante da cultura indígena, 
desconsiderando o princípio VI do Código de Ética do/a Assistente Social: "Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 
o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças". Pela reabertura imediata da Casa 
Indígena de Curitiba, contra o arbítrio, o autoritarismo e em defesa dos direitos humanos e da cultura indígena! Direcionada aos seguintes órgãos: 
CNAS INCRA Ministério da Cidadania 



129 

174 - Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS a ausência da função de coordenação nacional do 
Governo Federal e, o consequente Moção direcionada ao Governo Federal /Ministério da Cidadania. enfraquecimento do pacto federativo no SUAS, 
deixando as/os gestoras/es municipais de Assistência Social desassistidos, sem suporte técnico, gerencial e político e sem condições para 
exercerem plenamente suas atribuições legais nos municípios brasileiros. 

130 
175 - Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Governo Federal pela reforma administrativa que 
institui o Ministério da Cidadania e vincula a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social ao Gabinete do Ministro de Estado da 
Cidadania. Direcionada ao Governo Federal. 

131 
177 -  O Coletivo De Usuários de Imigrantes e Refugiados do RS, repudia a falta de políticas públicas para o amparo da população migrante e 
refugiada em emergências e calamidade pública. 

132 

178 - Moção de repúdio aos serviços do INSS acessados exclusivamente via digital - Meu INSS -, considerando que o acesso à rede de internet é 
precário e/ou inexistente para significativa parcela da população, dada ainda a exclusão digital, baixa escolaridade, inexistência de acesso a 
equipamentos. Ao diminuir os recursos humanos do INSS e digitalizar a solicitação dos serviços excluiu significativa parcela da população de 
orientações referente aos benefícios, sobrecarregando ainda os trabalhadores da assistência, em especial os CRAS, com tais demandas. 

133 
179 –  Moção de repúdio ao Governo Federal pela NÃO realização do Censo 2020, o qual mostra-se um diagnóstico do país que embasa a tomada 
de decisões referente a adequação das políticas públicas e respectivos financiamentos. 

134 
180- O Coletivo de Usuários Imigrantes e Refugiados REIDE, RS recomenda a Formação Pedagógica continuada e com consciência humanitária 
dos Servidores Públicos na área migratória, para um atendimento inclusivo a os imigrantes e refugiados no SUAS. 



135 
182 -  Nós, trabalhadores do SUAS, repudiamos a Emenda Constitucional nº 95/2016, que limita o teto dos gastos públicos por 20 anos. Tal 
Emenda proporciona aumento da desigualdade social e população em pobreza e extrema pobreza. 

136 

183- Nós delegados/as participantes da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, que tem como tema “Assistência Social: Direito do povo e 
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, realizada no período de 15 a 18 de 
dezembro de 2021, em Brasília, reivindicam que o Governo Federal através do Ministério da Cidadania desenvolvam iniciativas pelos poderes 
públicos nos 03 níveis: Federal, Estadual e Municipal, que garantam repasse financeiro/orçamento para a manutenção e implementação de serviços 
socioassistenciais de acordo com a LOAS e a NOB-RH SUAS de forma pública e estatal. Afim que não haja descontinuidade nos serviços nem 
uma alta rotatividade dos profissionais que são prejudique o vínculo e a qualidade da oferta dos serviços, projetos e programas da Assistência 
Social. 

137 184 - Moção de apoio a organização do evento que mesmo com todas as dificuldades está se empenhando em executar a conferência. 

138 
185 - Moção de repúdio aos delegados que insistem em usar do espaço da conferência para fazer política partidária, temos que manter nosso foco 
e buscar políticas públicas 

139 
186 - Nós, trabalhadores do SUAS, repudiamos a EXCLUSÃO da categoria como prioritária no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, 
em contraponto à inclusão da política de Assistência Social como essencial no combate à pandemia do Covid-19. 

140 

189 - Nós, delegadas e delegados do Estado do Rio de Janeiro, presentes na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiamos ao 
cerceamento da participação dos usuários na conferência, devido à falta de garantia de acesso à internet e de dificuldades de utilização de 
equipamentos tecnológicos. Assim, repudiamos o esvaziamento do segmento de usuários neste processo conferencial e o consequente 
enfraquecimento do caráter democrático da conferência. 



141 

193 -  Nós repudiamos o governo Federal pela aprovação da Emenda Constitucional n° 95/2016, que congela os gastos por 20 anos nos 
investimentos em Políticas Públicas Sociais. Assim como, repudiamos a redução orçamentária de Assistência Social, destinada ao custeio dos 
serviços socioassistenciais que era de R$ 2,6 bilhões e hoje foi reduzido a R$ 1 bilhão, uma redução de 59,34%. Da mesma forma repudiamos a 
Portaria 2.362/2019 que desrespeita os municípios no repasse financeiro para os serviços continuados, não cumprindo o pacto Federativo quanto 
ao financiamento do SUAS. O corte e descontinuidade nos repasses dos recursos Federais impacta diretamente na rede SUAS local, prejudicando 
a execução dos serviços de CRAS, CREAS e Unidades de Acolhimento, impedem a expansão dos serviços, de forma a universalizar o atendimento, 
conforme pactuado no Plano Decenal (2016/2026). Tais medidas ocasionam a redução do quadro dos trabalhadores do SUAS, agentes 
imprescindíveis na execução dos serviços e benefícios assistenciais. 

142 
Nós, delegadas/os da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS o Ministro de Estado de Cidadania, João Roma, pela NÃO 
inclusão das/os trabalhadoras/es do SUAS no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra à Covid-19, o que agravou a insegurança no 
exercício da prestação de serviços e levou a óbito inúmeras/os profissionais da Assistência Social brasileira. 



143 

Moção de Reivindicação Considerando a invisibilidade ao qual compulsoriamente o nosso país coloca a População LGBTQIAP+, quando não 
coloca no Censo, instrumento de identificação de nossa população, campos que identifiquem e caracterize a população LGBTQIAP+ em nosso 
país. Considerando que é de extrema importância dados estatísticos para a formulação de políticas públicas sociais, o que dificulta a efetividade 
de políticas públicas especificas para essa população. Considerando ser o CADUNICO, principal instrumento de identificação e caracterização 
socioeconômica das famílias brasileiras, ao qual a partir dele se gere todos os programas e benefícios sociais, e que a falta de campos que 
caracterizem as pessoas e/ou famílias LGGTQIAP+, levam a invisibilidade desta população no SUAS. Nós participantes das 12ª Conferência 
Nacional de Assistência Social, viemos através desta solicitar ao estado Brasileiro a inclusão de campos e/ou perguntas (gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero) que identifiquem e caracterizem a população LGBTQIAP+ de nosso pais, no censo, no CADUNICO, e demais instrumentos 
e formulários de todas as políticas públicas, com vistas a dar visibilidade a esta população e ampliar as possibilidades de acesso as políticas 
sociais.  

144 
Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, reivindicamos fomentar enfrentamento em defesa da revogação da Lei n° 
14176/2021 que trata da restrição do acesso ao Benefício de Prestação Continuada -BPC. 



145 

Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, repudiamos sobre a proposta do Governo Federal, por meio do Ministério 
da Cidadania, de implementação de um aplicativo para inscrição de beneficiários no CadÚnico. A proposta não foi debatida com os demais entes 
federados (estados e municípios) parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que operacionalizam o Cadastro. Vista como mais uma 
ação para desmontar o sistema de proteção social do estado, que já padece com uma subtração de 50% do cofinanciamento federal para com os 
municípios, a robotização das inscrições no CadÚnico é avaliada como um retrocesso. Vale destacar que milhões de pessoas não contam com as 
tecnologias necessárias para utilizar o “aplicativo” e também haverá muitas dificuldades em compreender as perguntas do questionário do Cadastro 
Único. São questões que são traduzidas por equipes técnicas capacitadas e qualificadas para garantir a qualidade das informações. Portanto, 
representa um enorme retrocesso. Registra-se, ainda, a preocupação dos Gestores e Trabalhadores do SUAS quanto às informações contidas no 
Cadastro Único das famílias e indivíduos. São informações sigilosas e que não podem ser utilizadas para outras finalidades que não sejam de 
ampliação da proteção social pública e geração de oportunidades inclusivas e protetivas.  

146 
Moção de Repúdio: Nós Participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apresentamos essa moção de Repúdio a Desconstrução 
do SUAS enquanto política de direito, devido a junção de Ministérios em âmbito federal, que somente prejudicou e enfraqueceu o SUAS em todas 
as instâncias, especialmente no enfrentamento de situações de emergências e calamidades. Que essa situação seja revertida com urgência.  



147 
Nós os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam a redução da idade para 60 (sessenta anos) para que a 
pessoa idosa possa requerer o Benefício de Prestação Continuada - BPC.  

148 

REPÚDIO  
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social repudiam o Governo Federal pela extinção das Comissões do Conselho 
Nacional de Assistência Social, pelo Decreto Presidencial de abril de 2020 e que respeite, valorize e reative as referidas comissões.  

149 

Moção de Repúdio.  
 
Aos delegados e delegadas, da 12 Conferência Nacional de Assistência Social ,  
 
Aos delegados e delegadas, presentes na 12 Conferência Nacional de Assistência Social , reunidos nos dias 15 , 16 , 17 e 18 de dezembro de 
2021, solicitamos aprovação da moção de repúdio, referente ao desrespeito aos conselheiros, a velha prática de considerá-los meros aprovadores 
, matérias apresentadas as pressas, sem que haja comprometimento com os ritos , apreciação ,enfim do papel do controle social, com pressão 
para aprovação por questões eleitoreiras .  
 
Diante do exposto, vimos repudiar esta prática maléfica da Política de Assistência Social.  
 
Brasília , 16 de Dezembro de 2021.  



150 
Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social recomendam a ampliação de entidades que possam atender as famílias e 
vagas disponíveis para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV para todas as faixas etárias 



151 

Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social apresentamos moção de repúdio. Considerando que a Política de Assistência 
Social é direito do cidadão garantido pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 203 e 204, cabendo ao Estado sua regulamentação, 
defesa e garantia, tendo como Estado a junção dos três poderes que o constituem, Legislativo, Executivo e Judiciário, conforme o Artigo 2º da 
Constituição. Considerando que o Sistema Único de Assistência Social é a estruturação estratégica criada para implementar a Política Nacional de 
Assistência Social regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.472/1993 e posteriores alterações, o qual determina equipes 
técnicas, recursos, serviços tipificados, dentre outras diretrizes para tornar real os ditames da Carta Magna. Considerando que práticas como a 
intimação de Assistentes Sociais pelo Poder Judiciário para a elaboração de pareceres técnicos psicossociais de responsabilidade do último são 
recorrentes em diversos municípios onde o Poder Judiciário não conta com equipe multidisciplinar própria.Considerando que tal prática 
sobrecarrega os técnicos responsáveis por executar os serviços socioassistenciais regulamentados pela Tipificação Nacional de Assistência Social, 
precarizando a garantia dos direitos socioassistenciais da população. Considerando o Parecer Jurídico nº 10/2012 do Conselho Federal de Serviço 
Social, que caracteriza tal ação como imposição de trabalho não remunerado, recomendando aos Tribunais de Justiça de todos os Estados da 
Federação a “realização de concurso público para assistentes sociais (...)”. o “estabelecimento, nas Comarcas que não seja possível a realização 
de concurso público, de uma justa remuneração aos assistentes sociais, mediante a utilização da tabela de honorários do Serviço Social”, dentre 
outras ações.Considerando o documento intitulado “Demandas do Sistema de Justiça às (aos) Profissionais de Psicologia Lotados nas Políticas 
Públicas de Saúde e de Assistência Social”, aprovado na ocasião da 39ª Plenária do XVI Plenário do CFP, realizada nos dias 09 e 10 de dezembro 
de 2016, aponta que as requisições do Poder Judiciário aos psicólogos das políticas de Saúde e Assistência Social que extrapolam suas funções 
de interlocução com o judiciário geram diversos prejuízos laborais, podendo inclusive ferir o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
Considerando que a Nota Técnica SNAS/MDS nº 02/2016, em seus parágrafos de nº 22 a 27, esclarece os prejuízos causados por tal prática no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Considerando a importância de que o Poder Judiciário disponha de equipes multidisciplinares em 
quantidade e capacitação adequadas às suas demandas, a fim de executar com qualidade os importantes serviços que prestam à população. 
Considerando a impraticabilidade de exigir que os servidores municipais, gestores da Assistência Social ou mesmo dos Gestores Municipais façam 
frente à resolução desta demanda que exige força e vontade política, abertura do Poder Judiciário, amparo jurídico relevante, realidades que raras 
nos municípios brasileiros.Vimos apresentar repúdio à continuidade da prática de intimação das equipes técnicas do SUAS para a elaboração de 
documentos de responsabilidade do Poder Judiciário, bem como a não resolução de tal situação diante das repetidas manifestações acima citadas. 
Mister se faz que tal ação seja proibida por lei e que o Poder Judiciário se organize a fim de adequar sua estrutura de recursos humanos a fim de 
garantir que tenham suas demandas atendidas por equipes multidisciplinares próprias de cada Comarca, e não regionalizadas, como é o caso das 
Comarcas de Entrância Inicial, levando-se em conta o tempo necessário para tal adequação. 
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MOÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 
Nós, delegados/as da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social viemos através de esta moção REIVINDICAR A REPROGRAMAÇÃO DOS 
RECURSOS DA PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL de 2020, bem como A PORTARIA N° 378 DE 7 DE MAIO DE 2020 que tratam de recursos 
emergenciais para aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e 
risco social decorrente do COVID-1, haja vista que a continuidade da pandemia exige o desenvolvimento de ações e entrega que garantam maior 
proteção de trabalhadores e usuários da política. 
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MOÇÃO DE REIVINDICAÇÃONós, delegados/as da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social viemos através de esta moção REIVINDICAR 
A FLEXIBILIDADE NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL de 2020, bem como A PORTARIA N° 378 DE 7 
DE MAIO DE 2020 que tratam de recursos emergenciais para aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos 
indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-1, haja vista que a maioria dos municípios, por exemplo, não 
dispunham de licitação para aquisição de EPIS, que a concessão de proteína não é uma necessidade somente acolhidos permanentemente em 
instituições públicas e dentre outros desafios. 

154 

Moção de recomendação: 
O Coletivo dos Usuários Imigrantes e Refugiados da Assistência Social do Rs (REIDE/RS), recomendamos que sejam implementadas ações e 
serviços socioassistenciais que trabalhem no âmbito da prevenção e no atendimento à mulheres em situação de violência e à população LGBT+, 
em especial migrante e refugiada. 
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Moção de repúdio à falta de organização na 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. 
Nós participantes da 12ª Conferência Nacional de assistência social repudiamos a falta de organização e transparência em especial na abertura 
da conferência, que foi adiada do dia 13 para o dia 14, e no dia 14 a plataforma E-loas travou o dia todo, e a empresa não teve transparência em 
nos dizer que esse sistema não estava funcionando, apenas o Youtube funcionou neste dia. No grupo de whatsapp que foi criado, a empresa e a 
coordenação abrandou o problema e a delegação pouco ou nada contribuiu na discussão do regimento interno, os participantes não podiam digitar 
neste grupo, apenas ouvir. Por mais transparência nas Conferências, e delegados são para participar, falar e deliberar e não são apenas ouvintes. 
No dia 16 não nos foram apresentadas as emendas às deliberações sistematizadas conforme a programação do evento. 
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Moção de repúdio:  
O Coletivo dos Usuários Imigrantes e Refugiados da Assistência Social do RS (REIDE/RS), repudia a xenofobia e o preconceito à população 
migrante refugiada na negativa de acesso ao Sistema Único de Assistência Social. 
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Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, REPUDIAMOS à qualquer tentativa do Governo Federal, por parte do 
Ministério da Cidadania, que descaracterize a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, pactuada na CIT e aprovada pelo CNAS 
(Resolução 109/2009). Queremos respeito à esta tipologia e a sua implementação em 100% com financiamento público regular, automático e 
obrigatório. 
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Moção de Recomendação:O Coletivo dos Usuários Imigrantes e Refugiados da Assistência Social do RS (REIDE/RS), Recomenda a construção 
de uma infraestrutura física para atender a demanda migratória e seu fluxo nos estados para auxiliar na moradia de famílias em situação de rua ou 
em ocupações irregulares para os quais é negado às vezes o auxílio moradia ou outras políticas de segurança ao imigrante ou refugiado. 
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Moção de Descontentamento/repúdio e Pedido de Providências quanto a morosidade da tramitação para aprovação do Projeto de Lei nº 4034/2019 
de iniciativa do Senador Antônio Anastásia (PSDB/MG) que foi proposto em 07/11/2019 no Plenário do Senado Federal e aprovado em 24/10/2019, 
sendo remetida para a Câmara dos Deputados em 06/11/2019 e até o presente momento não foi aprovado na Câmara dos Deputados, sendo de 
extrema relevância essa aprovação para manutenção na Legislação atual do Cadastro Único, uma vez que o Projeto de Lei nº 4034/2019 teve 
como base a proposta da MP nº875/2019 de 13/03/2019 que perdeu a sua eficácia, em decorrência do término do prazo para sua votação no 
Congresso, onde posteriormente tramita a PL nº 4034/2019, que "Dispõe que os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de 
indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens não serão considerados renda para fins de elegibilidade a 
programas socioassistenciais", ou seja, indenizações ou auxílios recebidos por conta de rompimentos e colapsos de barragens não serão 
considerados renda para fins de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o qual orienta a distribuição 
de benefícios sociais e assistenciais ofertados pelo governo federal. Dessa forma, o recebimento de valores como BPC ou Bolsa Família (Auxílio 
Brasil) não será interrompido, ainda que a soma da renda regular com a indenização ultrapasse a faixa máxima prevista para cada um desses 
programas, entre outros vinculados ao CadÚnico. 
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Moção de Repúdio Repudiamos, enquanto servidores municipais, a falta de acesso e informações tanto ao usuários quanto ao trabalhadores da 
Assistência Social, em especial o Cadastro Único, sobre as atualizações e inovações referente ao acesso do Benefício Auxílio Brasil, que vem 
substituir o Bolsa Família, uma vez que muitos usuários não possuem acesso a meios de comunicações, as gestões do Cadastro Único tem 
recebido pouca informação e capacitação sobre essa nova realidade de município e ainda a plataforma do CAIXA TEM veio ainda, para dificultar 
o acesso da população ao benefício que lhe é de direito. 
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Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam uma estrutura para acesso às plataformas/sites de 
recrutamentos, envio de currículos para acesso a vagas de aprendizagem e emprego, bem como acesso a ofertas de cursos para desenvolvimento 
de habilidades ao público da Política de Assistência Social. 
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Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social manifestam repúdio quanto à averiguação de como as empresas fazem as 
contratações das pessoas haitianas e venezuelanas, pois há indícios que está sendo de forma a não atender seus direitos trabalhistas conforme a 
CLT. 
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Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social reivindicam a articulação para articular a estruturação da rede de serviços 
intersetorial ao atendimento a população imigrante com orientações de execução, definição de fluxo e cofinanciamento. 
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Os/as participantes da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social manifestam repúdio frente ao cenário de desfinanciamento da Política 
Pública da Assistência Social 

165 Nós participantes deixamos aqui uma moção de repúdio à dificuldade de acesso à conferência no método virtual. Estão ocorrendo muitas falhas. 

166 
Nós participantes deixamos aqui uma moção de recomendação para dizer que é urgente que novos concursos públicos sejam realizados no campo 
da Assistência Social, nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Fortalecer o SUAS e seus recursos humanos faz-se imprescindível. 
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229- Nós, participantes da 12ª Conferência Nacional de assistência Social, recomendamos que os órgãos governamentais do SUAS articulem-se 
junto com outras políticas públicas,  
instituições e movimentos sociais pela defesa de direitos das populações afetadas ou sob ameaça de desastres, implementando sistemas 
normativos de compensação em camadas de gerenciamento de riscos, por meio de fundos, financiamento, seguridade, dentre outros instrumentos. 
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231 - Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, manifestamos APOIO e REIVINDICAÇÃO ao conjunto de estados, 
municípios e Distrito Federal, representados por órgãos e instituições com legitimidade, para representar Ação Civil Pública, visando assegurar a 
garantia dos repasses regulares, automáticos e obrigatórios, do Governo Federal, para manutenção e universalização do SUAS no país. 
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232 - MOÇÃO DE DESCONTENTAMENTO E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Em que pese todos os esforços da Comissão Organizadora da 12ª 
Conferência Nacional de Assistência Social, nós, delegados representantes do povo mineiro, manifestamos o nosso descontentamento com a 
qualidade da interação da nossa delegação com as plataformas oferecidas para a realização deste processo conferencial. Ao longo da semana 
muitos dos nossos delegados tiveram diversas dificuldades para acompanhamento e participação neste ato ápice de controle social, qual 
pontuamos: - as dificuldades com os credenciamentos, que foram superados com o constante apoio do Conselho Estadual de Assistência Social 
mineiro e de sua Secretaria Executiva; - a instabilidade da transmissão dos atos programados e a dificuldade de acesso e interação dos delegados 
com as plataformas; - a falta de informações mais precisas da efetiva participação dos delegados na aprovação do Regimento Interno e no 
encaminhamento das emendas para as propostas; - a divisão dos delegados entre a plataforma oficial (E- Loas) e a transmissão pelo Youtube; - a 
barreira na comunicação da organização e os delegados sem levar em consideração as diversas vulnerabilidades (de saúde como deficientes 
auditivos, visuais entre outras); - a falta de acompanhamento nos chats para ser possibilitada a fala e a participação dos delegados; São algumas 
das principais razões pelas quais nos colocam na necessidade de nos manifestarmos. A Política de Assistência Social vive um dos seus momentos 
mais críticos e depende da atuação ferrenha de cada um de nós, delegadas e delegados, na sua defesa. Mas para que todos possam contribuir é 
preciso se garantir o mínimo: ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICO. Infelizmente, a experiência do primeiro dia não transpareceu, 
tampouco favoreceu a instituição de um espaço de participação democrático. A delegação de Minas Gerais, como vanguarda da luta da Política 
de Assistência Social, não poderia se furtar de se manifestar nesse momento tão importante. O Conselho Nacional de Assistência Social nos 
convocou e, mais que prontamente, com todas as dificuldades do nosso território e dos nossos 853 municípios, não nos omitimos quanto a 
responsabilidade de seguir firmes na defesa da Assistência Social. Realizamos as conferências nos nossos municípios, nos nossos territórios 
regionais e definimos as prioridades do nosso Estado na Conferência Estadual, sempre preservando a ampliação da participação e garantindo os 
espaços de fala e de decisão democrática. É isso que esperávamos e ainda esperamos desta Conferência Nacional: participação, democracia e 
fortalecimento da Política de Assistência de Assistência Social. O Governo Bolsonaro que atualmente usurpa o poder que o povo conferiu não nos 
intimidará tampouco será motivo para que nós nos desanimemos. Seguiremos firmes até o fim para defender os usuários que requerem de proteção 
social pública com qualidade e dignidade da Assistência Social, os nossos trabalhadores que dão vida à política pública, às prefeituras, gestoras/es 
municipais e as entidades e organizações de assistência social que estão sustentando a proteção social neste pais tão desigual. Os municípios 
não podem ficar com o pires na mão. Não ao retorno do mérito e da política do beija mão POR GARANTIA DO DIREITO A PARTICIPAÇÃO. POR 
DEMOCRACIA. POR ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO BRASILEIRO! MINAS GERAIS UNIDA EM DEFESA DO SUAS! 
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233- Nós, delegadas/os da 12 Conferência Nacional de Assistência Social, manifestamos APOIO ao Projeto de Lei 383/2017, que propõe alteração 
à Constituição Federal para garantir vinculação de recursos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

 


