AGENDA CONGEMAS 2017
Vanda Anselmo – Presidente do CONGEMAS

O QUE É O CONGEMAS
• Entidade civil sem fins lucrativos, que congrega gestores
municipais de assistência social de todo o país.

• Entre suas finalidades: - Defender o SUAS como modelo de
atenção pública da assistência social; - Fortalecer as gestões
municipais; - Participar ativamente na formulação e implementação
da política de assistência social; e - Representar as gestões
municipais nas negociações e pactuações interferderativas.

COMO SE ORGANIZA
• É um órgão colegiado com representação das unidades
federadas de todas as regiões, envolvendo municípios de
diferentes portes.

• Ganha capilaridade em todo o território nacional, por meio dos
colegiados estaduais de gestores municipais de assistência
Social em todos os estados brasileiros.
• Constrói sua agenda anual a partir das reuniões executivas e
dos 05 encontros regionais e do encontro nacional, que são
realizados anualmente, mobilizando milhares de gestores e
trabalhadores em torno do debate sobre as dificuldades de
gestão e sobre a construção de estratégias para CONSOLIDAR
A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO.
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PRINCIPAL COMPROMISSO: EFETIVAR A
ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO DE
CIDADANIA
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AGENDA 2017/ CARTA DE PORTO SEGURO
AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE

RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE FíSICA DO
SUAS
AMPLIAÇÃO DE COFINANCIAMENTO FEDERAL E ESTADUAL
PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS E GESTÃO

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO

POSICIONAMENTO

SOMOS CONTRÁRIOS:
• Ao congelamento das despesas sociais
• Às contrarreformas em curso: trabalhista e previdenciária
• A qualquer medida de desvinculação do BPC do Salário
Mínimo e aumento de idade para acesso ao benefício
• Aos programas implantados fora das normativas do SUAS
• Ao desmonte dos sistemas públicos de proteção social
• À restrição de qualquer direito social

REIVINDICAÇÕES PARA FORTALECER E
APRIMORAR AS GESTÕES MUNICIPAIS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

• Reajuste dos valores relacionados às transferências federais
para custeio dos serviços e gestão
• Fim dos bloqueios de transferências federais por existência de
saldo em conta nos municípios, com suspensão dos efeitos
da Portaria 36/2014
• Regras mais flexíveis de aplicação dos recursos do SUAS
• Mecanismos de cofinanciamento público aos entes federados
para o apoio às entidades colegiadas de ASSISTÊNCIA
SOCIAL – COEGEMAS´S e CONGEMAS
• Repasses federais e estaduais, sistemáticos, regulares e
automáticos

O CONVITE
• A conjuntura é adversa, precisamos mais do que nunca pensar, planejar e
agir intersetorialmente para juntos enfrentarmos as dificuldades dos
momentos e continuarmos nosso trabalho na efetivação de direitos
historicamente conquistados e tradicionalmente negligenciados pelo Estado
brasileiro.

• O município é o nosso chão, o lugar onde a luta pela sobrevivência ocorre
cotidianamente nos desafiando a todo momento a construir melhores
condições para que o simples fato de viver, não se torne uma labuta
insuportável.
MUITO OBRIGADA!
secretariaexecutiva@congemas.org.br
vandaanselmo@yahoo.com.br
(88)999702827

