
 

 

 

 

 

 

CONTRA O RETROCESSO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Núcleo de Assistentes Sociais do Litoral Norte, existente na região desde 2009, é uma 

nucleação descentralizada da Seccional São José dos Campos do Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS 9ª Região/SP, cujo objetivo é promover espaço de reflexão acerca do cotidiano profissional, 

defesa dos princípios normativos e do Código de Ética da profissão e de reafirmação do projeto ético-

político da categoria em todas as suas dimensões. 

Neste ano, uma de nossas pautas contemplou o debate referente à participação dos/as 

assistentes sociais nas conferências municipais, considerando-as como mecanismo de participação 

popular e controle social. Nesta perspectiva, manifestamos nosso compromisso em defesa do SUAS, e 

nos posicionamos veementemente:  

 Contra a nomeação de pessoas sem formação técnica e sem conhecimento da Assistência Social 

como Política Pública, por impactar diretamente em dificuldades na consolidação dessa política 

como direito fundamental.  

A visão da Assistência Social como prática de benesse, voluntariado e caridade, é ainda reforçada 

com a manutenção dos Fundos Sociais de Solidariedade e a ocupação do cargo de Gestor Público 

pelas primeiras-damas, quando não, conferindo a estas maiores autonomia e destaque do que a 

própria gestão da secretaria municipal, legitimando o desmonte dos equipamentos e equipes de 

referência que operam os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

 Na defesa da elaboração de uma Política Municipal da População de Rua, pois pessoas em situação 

de rua são cidadãos que vivem em extrema pobreza, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos e com a inexistência de moradia convencional. Na organização da Assistência Social 

devem ser criados programas de atendimento às pessoas que vivem em situação de rua, numa 

perspectiva ampliada. O que pressupõe ações planejadas de aproximação, escuta qualificada e 

construção de vínculo a fim de mediar o acesso à Rede de Proteção Social. A efetivação dessas 

ações, assim como programas, projetos e benefícios demanda uma estrutura compatível e com 

profissionais qualificados (Assistentes Sociais e Psicólogos, dentre outros) conforme as normativas 

do SUAS (Lei nº 12.435/11). 

  



Portanto, reivindicamos: 

 

 Investimentos na Política de Assistência Social, com dotação orçamentária pertinente, que 

garantam a realização de concursos públicos; 

 Coerência no planejamento das ações, sem interferência político-partidária ou religiosa; 

 Ampliação e adequação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com vistas à 

qualidade, continuidade e caráter público destes. 

 

  Ante o exposto, o Núcleo de Assistentes Sociais do Litoral Norte convoca os/as trabalhadores/as 

sociais e a comunidade em geral a mobilizar-se em prol da garantia da conferência como um espaço 

singular de luta e resistência para o fortalecimento do SUAS e a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

Junho de 2017. 


