
 

ASSUNTO: DIVULGAÇÃO DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONFERÊNCIA MOMENTO DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA EM FEIRA DE SANTANA 

 

Durante os dias 19, 20 e 21 de julho em Feira de Santana, estaremos 

avaliando a Política implantada e implementada  em nosso  Município. 

Estarão mais de 600 pessoas, entre gestores, usuários, entidades 

socioassistênciais, trabalhadores do SUAS, observadores  e convidados, 

buscando analisar, propor e deliberar, com  base na  avaliação  local, as 

diretrizes para a consolidação do Sistema Único  da Assistência  Social 

(SUAS), reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado. 

Teremos como tema central: Garantia de Direitos no Fortalecimento 

do SUAS. 

Durante esses dias trataremos de quatro  eixos tais quais, Subtema 1:A 

proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma 

para a gestão dos direitos socioassistenciais. 2 Gestão democrática e controle 

social: o lugar da sociedade civil no SUAS.3 Acesso às seguranças 

socioassitenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de 

renda como garantias de  direitos socioassitenciais. 4. A legislação como 

instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos 

entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.  

Vale ressaltar que durante os meses de maio e junho entre os dias 23 a 

14 tivemos 23 pré-conferências preparatórias nos diversos equipamentos 

dentre eles (CRAS, CREAS, Centro de Referência da Mulher, Centro POP, 

CICAF com participação ativa das inúmeras entidades socioassistenciais que 

compõe destes territórios. Nestas pré-conferênciais os usuários, tiveram a 

oportunidade de avaliar e propor ações para o fortalecimento e implementação 

da Política Municipal de Feira  de Santana. 

Importante ressaltar que a realização de uma Conferência não é algo 

isolado, mas é parte de um processo amplo de dialogo e democratização da 

gestão pública, por essa razão a participação popular e, principalmente a 



presença dos usuários é fundamental para que a Conferência cumpra suas 

atribuições legais. 

Portanto, é de extrema importância a participação de todos os 

segmentos, pois a Conferência é um espaço amplo e democrático de 

discussão e articulação coletiva entorno de propostas e estratégias de 

organização é  que juntos governo e sociedade civil organizada, debatem e 

decidem as prioridades nas políticas públicas para os próximos anos. 

Esta será uma Conferência da maior relevância para o município, pois 

estaremos avaliando as deliberações de Conferencias anteriores, Plano 

Decenal bem como o Plano Municipal de Assistência Social. 

O que avançamos, o que devemos avançar e o que será proposto  para 

suprir as necessidades apontadas pelos participantes representantes dos  

diversos segmentos  da nossa sociedade. 

É hora de conferir como vem sendo desenvolvida em Feira de Santana a 

Política da Assistência Social. 

O Conselho Municipal de Assistência Social CMAS/FSA, com o apoio da 

Secretária  de Desenvolvimento Social - SEDESO e demais Políticas Públicas 

Setoriais e Transversais, que  são  representadas no Conselho, entendendo  a  

relevância  desse espaço  de dialogo, de caráter deliberativo onde tem-se 

como meta oportunizar a avaliação da Política de Assistência Social e propor 

novas diretrizes, no  sentido de consolidar e ampliar os  direitos 

sócioassistênciais dos seus  usuários. 

A participação popular é de relevância nesse espaço de interlocução e 

teremos na totalidade 600 participantes. 

O evento terá início no dia 19 de julho no Avivamento Bíblico, na 

Avenida Senhor dos Passos, a partir das 17hs com o credenciamento e às 

19hs acontecerá a abertura e os trabalhos, nos dias 20 de julho  das 08:00 as 

18:00 e 21 de julho das 08:00h as 12:00h  

Contamos com a participação de todos! 

 

Feira de Santana, 01 de Julho de 2017. 

Ângela Maria de Oliveira Pérsico 

Presidente CMAS/FSA 


