
NENHUM DIREITO A MENOS 

A oferta da Política de Assistência Social é uma função pública, dever do 
Estado e direito dos cidadãos e cidadãs que dela necessitarem. Essa garantia 
está confirmada na Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS (Lei Federal nº 
8.742/1993), expressa na Política Nacional de Assistência Social (2004) e 
organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
incorporado pela Lei nº 12.435/2011.  

Esse Sistema está organizado por níveis de proteção, a Proteção Social Básica 
e a Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, contando com 
uma rede socioassistencial pública-estatal formada pelos Centros de 
Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CRAS, CREAS e Centros POP). Também faz parte dessa 
rede as entidades e organizações de assistência social.  

Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Assistência Social, temos lutado para a 
efetivação e aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social, 
enquanto uma política pública indispensável à proteção social das pessoas que 
vivenciam situações de vulnerabilidade, violação de direitos e risco social.  

Entretanto, ainda há muitos desafios a enfrentar, visando à qualidade da 
gestão da política, com equipes experientes e compromissadas, superando 
práticas assistencialistas e/ou caritativas. Assim, nem se cogita que haja 
desmontes do que já foi conquistado. 

Diante do exposto e frente ao momento político vivenciado no município de 
Londrina, queremos aqui deixar registrado o nosso posicionamento em defesa 
da Política de Assistência Social e do SUAS  e de recusa a retrocessos no que 
diz respeito à garantia de direitos sociais. Não compactuaremos com 
propostas, decisões e ações que impliquem em desmonte dos equipamentos e 
equipes de referência que operam os serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, cuja operação por essas equipes já está 
instituída e vem garantindo o atendimento e acompanhamento qualificado a 
indivíduos e famílias.  

Entendemos que, mesmo que um governo tenha a prerrogativa de implantação 
de um projeto político, seus rumos podem e devem ser questionados, em 
especial, quando se confrontam e enfraquecem mecanismos já 
experimentados que ampliaram o acesso e a apropriação de direitos que são 
fundamentais para a sobrevivência e desenvolvimento das capacidades 
humanas. 

Decisões centralizadas, verticalizadas, sem uma visão de todo o conjunto dos 
atores que pensam, fazem e usam a organização da produção dos serviços e 
benefícios da assistência social, é uma prática que já não nos serve mais. 

A ação de um governo não pode interditar as formas de existência de usuários 
e trabalhadores, que durante vinte e quatro anos de política pública e de 
existência de uma Secretaria Municipal instituíram a prática e espaços de 



diálogos para a tomada de decisões. Foram conquistadas a voz e a vez desses 
atores, sejam em grupos de usuários, pré-conferências, conferências e 
Conselhos, não como cumprimento de meras formalidades, mas como 
estratégias de construção de sujeitos coletivos que vêm tomando para si os 
rumos de suas histórias. 

No mês de março, profissionais vinculados ao Centro Pop já apresentaram no 
CMAS preocupações com as decisões tomadas pela gestão que trouxeram 
prejuízos aos serviços vinculados a referida unidade. Recentemente, 
profissionais da Proteção Social Básica também encaminharam documento no 
qual apresentaram denúncias a cerca de decisões que têm prejudicado os 
serviços desse nível de proteção, afetando diretamente a população. Tais 
situações não são isoladas, e sim resultado de um modo de se fazer gestão 
que tem afetado a Política de Assistência Social nos diversos níveis de 
proteção. É nesse contexto que os profissionais da Proteção Social Especial 
apresentam informações que precisam ser debatidas nos diferentes órgãos 
para assegurar a continuidade e o aprimoramento da Política de Assistência 
Social.  

No Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
(Centro POP), equipamento público estatal que se destina ao atendimento à 
população em situação de rua e caracteriza-se como espaço para convivência 
desta população, desde o início desta gestão, o acesso ao serviço, pelos 
usuários, teria sido restringido, com redução da oferta de serviços e o acesso 
dos usuários controlado pela Guarda Municipal. 

Quanto à restrição dos serviços, a oferta da higiene (banho) teria sido reduzida 

drasticamente, em razão de novos critérios definidos. Consideramos esse 

benefício um direito elementar de qualquer pessoa e que é intrínseco ao 

princípio da dignidade humana. 

Além disso, teria se iniciado um procedimento de revista pessoal aos usuários 

deste serviço, realizado por guardas municipais na entrada do Centro Pop, que 

permaneceriam no portão. Esse procedimento deveria ser excepcional, se 

dando apenas em caso de fundada suspeita (conforme define o Código de 

Processo Penal no artigo 244). Entendemos que a revista inibe o acesso ao 

serviço, que é público e universal e o descaracteriza como um serviço de 

proteção social, ficando evidente o processo de criminalização desse segmento 

social, com presunção de periculosidade dos usuários em situação de 

vulnerabilidade social, que deveriam acessar o serviço para garantia dos seus 

direitos, de forma universal e sem constrangimento. 

A situação agrava-se ainda mais quando esse procedimento de revista também 

estaria sendo realizado em crianças e adolescentes que buscam o serviço, pois 

se trata de um procedimento totalmente ilegal, humilhante, vexatório e 

constrangedor, ferindo todas as orientações e princípios do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Destaca-se que tal procedimento prejudica o vínculo 

construído a partir de inúmeras abordagens dos técnicos com o público 

atendido. Diante disso, teria sido realizado contato com o Conselho Tutelar, 



pelo qual teria havido a confirmação de que tal procedimento seria totalmente 

ilegal. As coordenações do serviço teriam sido informadas, no entanto tal 

orientação teria sido desconsiderada. 

 Em relação ao Serviço Especializado de Abordagem Social, no início do mês 

de maio de 2017 teriam sido remanejados cinco servidores lotados 

especificamente nessa atividade para cargos administrativos, gerando uma 

defasagem no número necessário de servidores para execução básica do 

serviço. Conforme construção da política municipal de Assistência Social, para 

funcionamento do serviço de Abordagem deveriam compor as equipes trinta e 

dois servidores, sendo que esta definição se baseia em um diagnóstico 

construído de forma coletiva com a participação dos usuários e trabalhadores 

da Assistência Social do município no momento da municipalização deste 

serviço, onde foi considerado as orientações da PNAS e realidade local.  

Atualmente, estariam executando o serviço apenas 17 profissionais (sendo que 

duas estariam trabalhando apenas no Centro Pop no setor de higiene, uma de 

atestado médico e outra realizando serviços internos, devido a uma orientação 

médica). Ou seja, apenas 13 auxiliares educativos estariam atendendo toda a 

população em situação de rua de Londrina. Importante destacar que a 

Abordagem atua de forma continuada e programada no atendimento a pessoas 

em situação de rua no município de Londrina, trabalhando diariamente em três 

turnos, além de feriados e finais de semanas, ou seja, o serviço funciona de 

segunda à sexta-feira, das 7h às 23h, aos sábados das 9h às 20h e domingo e 

feriados das 9h às 15h. 

Devido a essas transferências que teriam ocorrido de forma intempestiva, e 

para suprir os espaços vazios nas escalas de atendimento, os técnicos do 

Centro Pop estariam realizando horas para compensação em dias de trabalho, 

o que poderia ser considerado um desfalque intermitente, podendo 

comprometer o atendimento aos usuários na rua, bem como o atendimento 

técnico na sede da unidade.   

Destaca-se que a redução do número de servidores pode afetar diretamente a 

qualidade dos serviços ofertados, em especial, a crianças e adolescentes em 

situação de rua, já que, na equipe de Abordagem de crianças e adolescentes, 

teria havido a redução para apenas um turno com dois auxiliares educativos 

(um deles estaria exercendo, cumulativamente, a função de motorista) e uma 

referência técnica para a equipe que atendia especificamente esta demanda. 

O Serviço Especializado de Abordagem Social de crianças e adolescentes, 

desde 2015, contava com duas equipes mínimas compostas por quatro 

auxiliares educativos e duas referências técnicas, sendo uma psicóloga e uma 

assistente social. A composição de uma equipe específica para criança e 

adolescente permitia a agilidade que tal trabalho exige, considerando a 

prioridade que este público necessita, diante da vulnerabilidade de tal fase da 

vida e em cumprimento ao que determina o ECA. Destaca-se que a atuação de 



profissionais especializados proporcionava uma metodologia específica, 

direcionada a este público, em particular. 

A implantação de uma equipe específica para o atendimento a crianças e 

adolescentes, a partir de abril de 2015, qualificou o trabalho e possibilitou a 

busca de demandas não atendidas anteriormente, o que fica claro diante dos 

registros de atendimento feitos pela equipe de Abordagem Social 

(especificamente, no atendimento de crianças e adolescente): 

2011: 111 abordagens de 93 pessoas diferentes (OBS.:em agosto de 2011 

houve a municipalização do serviço) 

2012: 12 abordagens de 9 pessoas diferentes 

2013: 26 abordagens de 14 pessoas diferentes 

2014: 5 abordagens de 5 pessoas diferentes 

2015: 238 abordagens de 112 pessoas diferentes 

2016: 359 abordagens de 126pessoas diferentes.  

 Vale ressaltar aqui o objetivo geral do Serviço Especializado de Abordagem 

Social, descrito em documento produzido pela própria Secretaria Municipal de 

Assistência Social, qual seja: “Atender de forma continuada e programada 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social, nas ruas, visando o acesso e inserção nas 

políticas públicas estimulando, provocando, instigando a sua reflexão enquanto 

sujeito, facilitando sua participação no processo de superação da situação de 

risco, em busca dos direitos de cidadania e construção de seu projeto de vida.” 

Ainda quanto aos remanejamentos dos servidores, as alterações de local de 

trabalho teriam sido realizadas de forma abrupta, sem perspectiva de 

continuidade das ações que estavam sendo desenvolvidas e sem a 

possibilidade de repasse de nenhuma informação acerca dos usuários em 

atendimento. Isso teria impactado diretamente na qualidade do 

serviço/acompanhamento ofertado, pois, teria  impedido uma transição que 

respeitasse os direitos dos usuários, a trajetória de formação continuada dos 

servidores e suas experiências acumuladas.  

Em nome do reordenamento dos serviços, as transferências teriam sido 

comunicadas para os servidores, muitas vezes, com menos de 24 horas de 

prazo para apresentação em outro local de trabalho, sem justificativa e 

informação dos critérios técnicos de avaliação que indicariam a motivação 

deste ato. A falta de clareza na direção e condução desse suposto 

reordenamento, inclusive sem a substituição de várias funções, sugere um 

desmantelamento da possibilidade de retomada do atendimento ao público nos 

mesmos patamares até então alcançados no município de Londrina. 



Entendemos que o interesse público e o reordenamento de uma política pública 

materializam-se na qualidade dos serviços ofertados.  

 Além do prejuízo aos serviços, a transferência dos cargos denominados AGP 

– auxiliar educativo, implica em desvio de função. Os servidores da Abordagem 

que foram realocados trabalhavam há aproximadamente cinco anos neste 

serviço e, atualmente, estão executando serviços administrativos para os quais 

não foram concursados, desconsiderando, desta forma, a bagagem de 

atuações e informações adquiridas ao longo do trabalho, assim podendo ferir o 

Estatuto do Servidor no seu artigo 5° da lei 4.929/1992. 

Ademais, conforme Resolução do CNAS nº 09, de 18/04/2013, deverá ser 

assegurada equipe técnica de referência para a execução do serviço de 

Abordagem e, nesta gestão, ao longo de poucos meses, as três referências 

que atuavam na equipe teriam sido realocadas, não restando técnico em 

quantidade suficiente para orientar e conduzir os atendimentos e 

acompanhamentos dos usuários. Para atendimento com qualidade e 

continuidade das demandas apresentadas pelos usuários à equipe de 

Abordagem, é imprescindível a atuação técnica, de forma conjunta e diária. 

 Nesta gestão, verificou-se também a vacância da gerência da média 

complexidade que operacionalizaria todos estes serviços.  Cabe esclarecer que 

o cargo de Gerência da Média Complexidade, previsto em legislação municipal, 

tem por atribuições principais: planejar e acompanhar a execução dos serviços 

socioassistenciais especializados de atendimento ao público alvo da política de 

assistência social afetos à média complexidade; desenvolver ações integradas 

com outras gerências, diretorias, secretarias, conselhos, comissões, grupos de 

trabalho, objetivando a inclusão dos usuários dos programas e ações de 

proteção social especial de média complexidade; acompanhar as ações 

desenvolvidas pela equipe sob sua responsabilidade nas unidades dos CREAS 

– Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Esta situação 

causou descontinuidade em todo o processo de trabalho que vinha sendo 

construído; 

A vacância deste cargo denota o esfacelamento da direção e condução dos 

serviços mencionados.  

No CREAS 2, unidade que executa dois serviços da Proteção Social Especial 

de Média Complexidade, também teria ocorrido o remanejamento abrupto de 

componentes da equipe, o que poderia ter como consequência a permanência 

de um único profissional da área de psicologia como referência para duas 

regiões (centro e rural) sem, até o momento, ter havido a reposição funcional 

do profissional do serviço social. Esta situação, se comprovada, fere as 

orientações da NOB RH/SUAS e SINASE, e pode acarretar prejuízos ao 

desenvolvimento do trabalho, bem como causar morosidade e descontinuidade 

no acompanhamento dos adolescentes e famílias referenciadas, perdendo a 

perspectiva multidisciplinar do trabalho social desenvolvido, condição 



incompatível com as normativas já citadas. Destaca-se ainda a desestruturação 

da área administrativa, ficando uma única técnica de gestão responsável por 

desempenhar atividades administrativas-burocráticas minuciosas, em razão da 

natureza do atendimento prestado e da relação estreita com o Sistema de 

Justiça.   A alternativa adotada, até o presente momento, teria sido a 

distribuição de tarefas entre o TGP e AGPs da Unidade, o que consideramos 

que pode caracterizar desvio de funções, bem como sobrecarregar aos dois 

serviços executados pela unidade, reduzindo a qualidade do trabalho, em 

especial, pela relação direta que mantém com o Sistema de Justiça, conforme 

mencionado acima, envolvendo prazos processuais e alto fluxo de 

documentos, e, novamente, o prejuízo podendo recair sobre a população 

usuária dos serviços ofertados. 

Diante das situações acima relatadas, fica notório que o que está acontecendo 

afeta a Politica Pública de Assistência Social no município de Londrina, não 

coaduna com a sua construção propositiva e impacta negativa e diretamente 

na vida dos/as usuários/as e trabalhadores/as do SUAS.  

Essa situação nos convoca a um posicionamento ético-político na defesa da 

população usuária, pois afeta a sobrevivência desta Política e pode trazer 

graves repercussões.  

Londrina, 31 de maio de 2017. 
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