
 

 

Avanços e Desafios para o aprimoramento do SUAS priorizados e aprovados na 

Conferência Municipal de Assistência Social de Campinas no dia 26 de agosto de 

2021 

 

Avanços para o aprimoramento do SUAS 

 

- O aumento expressivo da participação efetiva de usuários (as) de forma ativa, 

fortalecendo, assim, o trabalho desempenhado pela rede no sentido de nos 

aproximarmos ainda mais das reais necessidades dos mesmos, nos espaços 

de garantia de direitos (Conselhos CMAS e Conferências).  

 

- Ser uma política pública de Estado que conta com trabalhadores e usuários 

comprometidos na construção e execução efetivas da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS).  

 

- Visibilidade da assistência social nas ações de enfrentamento à COVID19, com 

abertura de serviço de atendimento para população em extrema vulnerabilidade.  

 

- Sistema público e único, de abrangência nacional e base territorial, baseado na 

participação popular.  

 

Desafios para o aprimoramento do SUAS 

 

- O Sistema Único de Assistência Social ainda ser tratado como 

assistencialismo e filantropia e não como Política Pública de Garantia de 

Direitos, com baixo investimento e a extinção do Ministério de Desenvolvimento 

Social em 2019. 

- Financiamento e orçamento, incluindo teto de gastos (EC 95/2016) orçamento 

compartilhado com outras políticas como a de segurança alimentar. 



 

- Em cenário Pandêmico, alcançar/acessar os(as) usuários(as) através das 

tecnologias para garantir atendimento às demandas. Muitos não conseguiram 

frequentar os serviços (mesmo que de forma virtual) devido à limitação de recursos 

financeiros e tecnológicos. Devendo então, melhorar a comunicação, a divulgação, a 

acessibilidade da Política de Assistência Social e os horários do Conselho, para que 

seja efetivado o controle social. 

- Aumento das ações assistencialistas; questão da efetividade na comunicação entre 

todos os entes federados, para além do processo da exclusão digital dos usuários e 

a falta de condições de trabalho e tecnologia necessária para as ações do SUAS 

frente a pandemia.  

- Superar o retrocesso que vivemos na Política de Assistência Social  

 


