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SOCIALIZE. DISCUTA. OPINE.  
CONSTRUA O FÓRUM NACIONAL DOS USUÁRIOS DO SUAS  

I – DA ORIGEM 

A Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, realizada nos dias 17, 18 e 19 de novembro em Salvador, Bahia, 

com o Tema: “Representação e Representatividade de entidades, 

trabalhadores e usuários do SUAS e a participação nos conselhos de 

Assistência Social”  e, a Oficina "Mecanismos e Modelos de Mobilização para 

a participação dos Usuários", foram determinantes para efetivar a Plenária 

Nacional histórica de instalação do FÓRUM NACIONAL DE USUÁRIOS/AS DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNUSUAS, com a definição da 

Coordenação Nacional composta por oito membros dos estados de SC, AP, BA, 

MG, SP, SE, RS, ES. 

Na apresentação do FNUSUAS aos participantes da Reunião Descentralizada e 

Ampliada, a Coordenação elegeu três prioridades para 2015: 

1. Articular a instalação dos Fóruns Municipais e Estaduais, no processo de 
realização das conferências em 2015; 

2. Aprovar a versão final da Carta de Princípios em plenária na X Conferência 
Nacional de Assistência Social;  

3. Eleger a Coordenação Nacional do Fórum Nacional dos Usuários da Assistência 
Social na X Conferência Nacional de Assistência Social, com representação de 
todos os estados. 

II – DA NATUREZA 

O Fórum Nacional dos Usuários da Assistência Social, doravante denominado 

FNUSUAS, é um espaço coletivo de organização política dos/as Usuários/as do 

SUAS, de caráter permanente, que se constitui por meio de diferentes formas de 

representações de Usuários e Organizações Nacionais de Usuários (de acordo 
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com a Resolução CNAS 24/2006 e Resolução CNAS 11/2015) e de 

representações dos Fóruns Estaduais dos Usuários do SUAS – FEUSUAS. 

III – DA FINALIDADE 

O FNUSUAS tem por finalidade fomentar a articulação política, o empoderamento, 

monitoramento, o controle social e representar o coletivo dos/as usuários/as nas 

instâncias de discussão, deliberação, pactuação, controle e gestão nacional do 

SUAS. 

IV – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O FNUSUAS norteará suas atividades pelos seguintes princípios fundamentais: 

a) Compromisso com a construção de uma nova ordem social sem dominação-
exploração de classe, etnia ou gênero; afirmação da identidade do Usuário/a 
do SUAS como protagonista da Política de Assistência Social; 

b) Defesa dos direitos fundamentais e sociais garantidos na Constituição Cidadã; 

c) Realização de atividades respeitando os princípios definidos na Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº. 8.742/1993); 

d) Apoio à constituição dos Fóruns Estaduais e Municipais dos Usuários/as do 
SUAS – FEUSUAS/FMUSUAS; 

e) A permanente qualificação do usuário/a; 

f) Respeito à autonomia e à dinâmica própria de cada Organização e Fórum 
membros, assim como, não permitir que interesses específicos daqueles se 
imponham nas ações e posições do FNUSUAS.  

V – DOS OBJETIVOS 

Os objetivos do Fórum na consecução de suas finalidades são: 

a) Manter debate e diálogo permanente junto ao Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), Comissão Intergestora Tripartite (CIT), autoridades 
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públicas constituídas, Gestores Nacionais e outros atores em defesa dos 
interesses coletivos de Usuários/as do SUAS; 

b) Articular e dialogar com Usuários, Organizações e Fóruns membros na 
construção da unidade política e agenda comum, apoiando e, quando 
solicitado, deliberar sobre suas demandas; 

c) Fortalecer a intersetorialidade como instrumento de efetivação da Política 
Nacional de Assistência Social; 

d) Articular e dialogar com atores diversos, especialmente movimentos sociais, 
na perspectiva da defesa dos direitos humanos, da cidadania e dos direitos 
sociais; 

e) Estabelecer estratégias de articulação com instâncias governamentais e 
instituições internacionais que tenham interface com a Política de Assistência 
Social; 

f) Estimular e promover a formação política dos usuários/as do SUAS; 

g) Fomentar e apoiar a criação dos Fóruns por regiões, estados/distrito federal, 
metrópoles, territórios e municípios para viabilizar a descentralização e 
garantir o fortalecimento dos usuários; 

h) Dialogar com os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social para 
que tenham ações propositivas no incremento das mesas estaduais e 
municipais de negociação do SUAS. 

PLENÁRIA NACIONAL DO FÓRUM NACIONAL DOS USUÁRIOS DO SUAS 

Salvador/BA, 19 de novembro de 2014 

	  


