
A REPRESENTAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO CMAS DE CURITIBA - POSICIONAMENTO DO CRESS PR- 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
O CRESS PR reafirma em todas as frentes de luta por direitos de cidadania o 
espaço da expressão de seu projeto ético-político profissional, que tem como 
princípio a construção de uma sociedade justa e igualitária. Na atualidade 
vivenciamos o debate sobre a definição dos/as trabalhadores/as da assistência 
social, promovido pelo CNAS, e embora esse processo contemple inicialmente 
somente os/as profissionais que possuem nível superior, é imprescindível que 
essa definição inclua todos/as os/as demais na seqüência, pois conforme a 
MUNIC 2009: “aqueles de nível superior correspondem a apenas 28,4% do 
total”. Essas questões reforçam a necessidade de constituir um quadro de 
trabalhadores/as na política de assistência social que a consolide como política 
pública de seguridade social, voltada ao enfrentamento da questão social no 
Brasil. Essa também é a realidade na Cidade de Curitiba e nesse cenário incide 
a decisão política de indicar representante dos/as trabalhadores/as no 
Conselho Municipal de Assistência Social. Em primeiro lugar questionamos e 
lamentamos a adoção de indicadores de paridade numérica para o controle 
social, em que se admitam na representação instituída nos conselhos que o 
número do segmento governamental conte com 9 conselheiros e  a 
representação da sociedade civil fique dividida entre: entidades sociais 
prestadoras de serviço com 4 conselheiros, 1 representante dos/as 
trabalhadores/as e 4 de usuários/as. Entendemos que precisamos avançar 
nessa representação e na divisão equânime das representações, seguindo, por 
exemplo, o modelo do CNAS que divide em 3 representantes para cada 
segmento da sociedade civil, ou ainda o modelo do SUS que separa o 
segmento do/a prestador/a de serviços daqueles que representam a categoria 
de trabalhador/a e usuários/as. Enquanto não avançamos nessa e em outras 
frentes vamos somando esforços pelo controle social efetivo. Reafirmamos o 
posicionamento do CFESS em suas contribuições ao debate sobre a definição 
dos/as trabalhadores/as do SUAS (2011), entendendo que:... “... é fundamental 
que os trabalhadores, independentemente das suas especificidades, tenham 
garantidos direitos trabalhistas e condições adequadas ao exercício de seu 
trabalho (...); As estratégias e competências materializam princípios éticos-
políticos profissionais que, com rigor teórico metodológico técnico e político e 
considerando as prerrogativas e legislações sociais, em condições objetivas, 
possibilitam a construção de mediações  na direção e fortalecimento da 
participação, da cultura do direito, do controle democrático, da formação de 
consciência critica, da expansão dos direitos. A perspectiva deve ser sempre 
de alterar as correlações  de forças nos espaços institucionais, de forma a 
contemplar os interesses dos usuários, reafirmando e materializando um dos 
princípios do Código de Ética do/a Assistente Social.” 
Lamentamos que o processo tivesse sido desprestigiado pelas demais 
representações dos/as trabalhadores/as, o que culminou na inscrição de 
apenas duas entidades: o CRESS e o SISMUC. Pelo entendimento de que 
essa representação se faz necessária e mais fortalecida na pluralidade do 
conjunto dos/as trabalhadores/as do SUAS, indicamos o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Curitiba como titular da vaga no  conselho, 
representando todos os trabalhadore/as que compõem o universo de 



servidores/as desta prefeitura. Entendemos ainda que o CRESS se faz 
representar em muitas frentes, em conjunto com as demais entidades que 
legitimamente defendem os/as trabalhador/as do SUAS. Não se trata de 
abdicar desta representação, da ocupação política deste importante espaço 
pelo CRESS, mas sim de fortalecer o conjunto da classe trabalhadora que atua 
nos serviços públicos da cidade. O CRESS, em que pese o fato de sempre 
fazer a defesa geral dos/as trabalhadores/as optou por, neste ano, apoiar a 
permanência do SISMUC, fortalecendo sua representação no CMAS, por 
entender que esta entidade sindical possui legitimidade jurídica e política para 
adotar medidas que se fizerem necessárias na representação do conjunto 
dos/as servidores/as na luta geral, inclusive, na defesa do PCCV (Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos) do SUAS, conforme previsto na NOB/RH, 
que, também, deve ser discutido no CMAS. Para além disso, este ano, as 
conferências (Municipais, Estadual e Nacional) da Assistência tratarão da 
“Consolidação do SUAS  e a Valorização dos/as Seus Trabalhadores/as”, 
portanto, se faz necessária a presença desta entidade. O CRESS permanecerá 
atento e forte, tanto para acompanhar, quanto para compor, defender e 
interferir nos processos democráticos deste CMAS, quanto nos demais, sempre 
que necessário, de acordo com suas prerrogativas e considerando sempre sua 
autonomia política na decisão de se fazer presente, neste ou em outros 
momentos, neste e nos demais conselhos de políticas públicas, de Curitiba, 
das demais cidades do Estado, bem como, nos espaços nacionais, garantindo 
sua autonomia política historicamente conquista e aliada à luta geral dos 
trabalhadores. 
É importante que a categoria compreenda como se dão as decisões do 
CRESS, que ocorrem sempre a partir de ampla discussão, em fóruns 
específicos, sempre publicizando seus encaminhamentos. Por isso, 
conclamamos a todos para atuar como aliados nas reflexões, debates, 
produções coletivas, mobilizações e atuação combativa no recém criado fórum 
dos/as trabalhadore/as do SUAS do Paraná. A comissão de Assistência Social 
do CRESS também está aberta para ampla participação de tod@s que lutam 
pelo reconhecimento desta política pública, em defesa dos direitos dos/as 
usuários/as e de seus trabalhadores/as. 
Reuniões toda última quinta-feira do mês, na sede do CRESS, às 18h30. 
 


