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 Sediar a Reunião Descentralizada é uma grande honra para o Estado 

de SP.  Agradeço, na figura do Fábio Moassab Bruni, presidente do 

CNAS a todos os conselheiros.  

 

 Aproveito para também agradecer a UniNove por viabilizar este 

momento, obrigado ao Reitor Profº Eduardo Storópoli.  

 

 As reuniões Descentralizadas e Ampliadas do CNAS fundamentam-se 

no princípio da transparência e participação social.  

 

 Estas reuniões são momentos em que o CNAS torna pública suas 

ações para os diversos atores envolvidos na Política de Assistência e 

Desenvolvimento Social fortalecendo da democracia participativa. 

 

 Nestes dois dias nos dedicaremos ao debate sobre as Conferências 

que teremos neste ano.   

 

 Fundamental alinharmos conteúdos e estratégias para garantirmos o 
sucesso das conferências em todos níveis federativos.  
 

 No Estado de São Paulo estamos empenhados em garantir a 
participação dos nossos 645 municípios, de forma que gestores, 
trabalhadores e usuários sintam-se representados nas discussões e 
deliberações.  
 

 Neste ponto, não poderia deixar de agradecer o trabalho da 
Presidente do CONSEAS/SP, Rita de Cássia Quadros Dalmaso, 
servidora pública, que está junto aos demais conselheiros, 
trabalhando duro para que os 26 Encontros Macrorregionais de 
Orientação ao Processo de Conferência e os 3 dias da XI Conferência 
Estadual sejam profícuos.  
 



 Congregar os municípios paulistas com seus diferentes atores 
(gestores, trabalhadores e usuários) com o propósito de avaliar e 
construir estratégias para o futuro do SUAS no nosso Estado é 
escrever história! Por isso, o processo que antecede as Conferências 
é fundamental.  
 

 XI Conferência Estadual ocorrerá nos dias 03 e 04 de outubro e 
contará com a presença de 1182 participantes oriundos dos 645 
municípios paulistas.  

 

 Na primeira década de existência do SUAS o Estado de SP progrediu 
na garantia do direito ao acesso a benefícios e serviços 
socioassistênciais.  
 

 Ainda temos desafios na garantia da proteção social e da defesa de 
direitos. 

 

 As conferências são espaços democráticos que permitem aos 
gestores, trabalhadores e usuários conferirem os avanços e 
refletirem sobre o futuro. Por isso desejo um ótimo trabalho nestes 
dois dias.  
 

 Temos a oportunidade de escrevermos o futuro, o SUAS que 
queremos! 

 

 

  
 


