CARTA DE BRASÍLIA
Os/as Usuários/as no Protagonismo da Política de Assistência Social

Nós, Usuários/as da Assistência Social, reunidos no I Encontro Nacional
dos Usuários/as do SUAS nos dias 18 e 19 de abril de 2017 em Brasília,
defendemos uma política de estado e não uma política de governo.
Estamos organizados nacionalmente para o fortalecimento do controle
social na defesa da plena integralidade da Política de Assistência Social e
entendemos que precisamos avançar na melhor integração entre os serviços
e benefícios com as demais políticas e sistemas de justiça.
Queremos uma política que proteja a população mais vulnerável, por
estarem com direitos negados e violados.
Queremos condições para exercer nossa autonomia sem o controle do
Estado, e sermos protagonistas no controle das políticas sociais.
Compreendemos que a Assistência Social é uma política inclusiva e
planejada com base nas demandas sociais de pessoas e famílias, nos
territórios de vivências, que abriu um campo significativo de direitos para
populações vulneráveis.
Entretanto,
precisamos
avançar
na
profissionalização
dos
trabalhadores/as por meio de concursos públicos, de ações de formações e
de capacitação, com orçamento robusto e crescente, com a efetivação do
controle social, com gestão compartilhada, para que possamos fortalecer
uma política transversal capaz de enfrentar todas as vulnerabilidades e
desigualdades, nas dimensões de gênero, orientação sexual e identidade de
gênero, população LGBT, recorte étnico racial, pessoas com deficiência,
Povos e Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas, geracionais,
população em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, vítimas
de calamidades, de impactos ambientais, de impactos de grandes
empreendimentos, de renda e de classe, em conjunto com outras políticas
públicas.
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Em busca da garantia dos direitos dos usuários e pela efetiva
participação no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no
Sistema Único de Assistência Social, manifestamo-nos a favor de :
 Serviços socioassistenciais que não discriminem os usuários/as do
SUAS;
 Serviços socioassistenciais de qualidade e que respeitem as
diferenças, as diversidades, os Povos Indígenas e os Povos e
Comunidades Tradicionais existentes em uma sociedade plural e
definidas pela população usuária;
 Serviços socioassistenciais que se integrem com os demais serviços e
políticas públicas;
 Serviços socioassistenciais que respeitem as diversidades,
especificidades que atendam, na integralidade, as necessidades dos
segmentos vulneráveis de cada região;
 Realização de encontros regionais de qualificação dos/as usuários/as
em parceria com FONACEAS e a realização de edições anuais do
Encontro Nacional de Usuários do SUAS;
 Criação de um canal de denúncia mais eficiente que faça interface
com o CNAS;
 Reavaliação de capacitações objetivando a melhoria na qualificação
dos trabalhadores SUAS; e
 Elaboração e publicização da Resolução CNAS nº 11/2015
comentada, com texto acessível, para distribuição nos equipamentos
do SUAS, nos órgãos e sistemas setoriais transversais.

Brasília, 19 de abril de 2017
I Encontro Nacional de Usuários do SUAS
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