
CARTA EM DEFESA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

GUARAPUAVA E REGIÃO 

 
 

Os/as profissionais inscritos/as no Conselho Regional de Serviço Social – 

CRESS 11ª Região, representados/as pelo Núcleo Regional de Serviço Social – 

NUCRESS de Guarapuava e Região, vem a público se posicionar em defesa da 

Política Pública de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, responsabilidade do Estado (União, Estados e Municípios) e de direito de 

quem dela necessitar, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, Lei 

Orgânica de Assistência Social (Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993) e demais 

legislação da área. Na defesa política e apartidária e, ainda, contrários aos 

desmontes anunciados pelo Governo interino de Michel Temer, conforme segue: 

 
 

-   A   junção   do   Ministério   de   Desenvolvimento   Social   ao   Agrário   e 

incorporação  do  INSS  na  pasta  que  retira  o  comando  único  da  Política  de 

Assistência Social. 

- Anúncio de que caso confirmado o impeachament a esposa do Presidente 

assumirá a área social, o que representa retrocesso no que se refere ao primeiro 

damismo na esfera federal. Ressalta-se que o primeiro damismo na esfera federal 

não ocorre desde 2003. 

-   Anúncio    de recursos    financeiros relativos   ao    exercício    de    2016 

garantidos apenas até setembro. A descontinuidade dos recursos fere a lógica do 

SUAS quanto aos repasses obrigatórios, regulares e automáticos fundo a fundo, 

para a manutenção e expansão de serviços continuados. 

- Proposta de Emenda Constitucional 241 (PEC 241) que pretende instituir 

um novo Regime Fiscal para a União e estabelece vigência de 20 anos a partir de 

2017, quando haverá uma limitação anual das despesas da União em valores reais. 

O que deverá causar impactos negativos para a assistência social, pois, a proposta 

determina que a despesa da União no ano de 2036 será a mesma de 2016, em 

termos reais. 

- Implantação de Visitadores Sociais vinculados ao programa “Criança Feliz”, 

voltado à primeira infância. O programa de governo desconsidera a rede de serviços 

implantada,   o   pacto   federativo   e   a   descentralização,   a   possibilidade   de 



 

cofinancimento de serviços tipificados, como a Proteção Social Básica no Domicílio, 

e o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

- Rearticulação das ações solidárias em nível central desconsiderando a 

municipalização da política, especialmente no papel do município compor e 

cofinanciar direta e indiretamente a rede socioassistencial não governamental, com 

evidente tendência de retomada da primazia da atuação solidária da sociedade civil, 

em detrimento da manutenção e expansão qualificada da rede estatal. 

- Cristalização da agenda de pactuação de recursos e ações nas instâncias 

do SUAS. Sob os argumentos de insuficiência de recursos ou redirecionamento da 

gestão para uma perspectiva de maiores resultados e estudo de cursos, o que se 

percebe é um congelamento na agenda de pactuação de serviços para todo o Brasil. 

- “Focalismo” extremo nos mais pobres e redução do acesso à Segurança de 

Renda. As medidas anunciadas quanto aos controles “mais rígidos” no acesso aos 

benefícios socioassistenciais (Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação 

Continuada), demonstra a evidente tendência de progressiva redução de acessos e 

focalização nos 5% mais pobres. 

- Desvinculação do Benefício de Prestação Continuada – BPC - do salário 

mínimo. O BPC garante um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao 

cidadão com algum tipo de deficiência. Para ter direito, é necessário que a renda por 

pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário-mínimo vigente. Por 

se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para 

ter direito a ele. 

-  Medida  Provisória  739  que  estabelece,  entre  outras  questões,  que  o 

ene ício  de restaç o  Continuada  - C ,  agora  ter nova orma  de 

inscriç  o, pelo CadÚNICO, requerido no CRAS. Desconsiderando o Serviço Social 

inserido na Previdência Social que possui, entre suas competências, a realização 

das avaliações sociais para acesso ao BPC, baseada na Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), conforme decreto 6217/2007, e 

também  disposto em  recente  alteração  da  Lei  Orgânica  de  Assistência  Social 

(LOAS). 

 

- Redução do papel das instâncias deliberativas. A implantação de medidas 

que não passaram por pactuação e deliberação ferem o pacto federativo construído 

no SUAS, e expressa um descumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social e 



 

da própria Constituição Federal de 1988, que define novos dispositivos 

democráticos. 

 
 
 

A atual conjuntura revela uma tendência de retrocessos na Política de 

Assistência Social, com anúncio de ações que desconsideram a previsão legal da 

Assistência Social enquanto política pública e de direito do cidadão. 

 

Guarapuava, 24 de agosto de 2016.  


