
A Frente Estadual em Defesa do Sistema Único de 
Assistência Social e da Seguridade Social tem atuado 
no fortalecimento das ações contra o desfinanciamento 
das políticas sociais, as contrarreformas e o desmonte 
dos sistemas públicos, e denunciado os efeitos do avanço 
do neoliberalismo na vida da população brasileira, 
especialmente a mais vulnerável e com direitos humanos 
violados. Portanto, integra as lutas mais gerais da classe 
trabalhadora, sendo formada por entidades de classe, 
sindicatos, organizações da sociedade civil, fóruns e 
demais frentes populares.

A Frente Estadual vem por meio deste, em nome do conjunto 
de trabalhadoras/e sociais, usuárias/os e conselheiras/os 
da sociedade civil, denunciar o desmonte da política de 
Assistência Social, tendo em vista a proposta apresentada 
pela Fundação de Ação Social, órgão gestor da política ao 
Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba, no 
dia 26 de junho de 2018, e de denúncias de trabalhadores/
as e usuárias/as. 

Os principais problemas e fragilidades identificadas, e que 
se convertem em contra-argumentos à proposta, são:

• O fechamento de 07 Centros de Referências de Assistência 
Social e de unidades de atendimento, localizados em 
territórios com alta concentração de vulnerabilidade social 
e desigualdade, representa a desproteção da população. 
As unidades previstas para fechamento são: Sambaqui 
(Bairro Novo); Vila Hauer (Boqueirão); Arroio (CIC – 
Cidade Industrial de Curitiba), Gabineto (CIC – Cidade 
Industrial de Curitiba), Butiatuvinha (Santa Felicidade); 
Portão (Portão) e Santa Rita (Tatuquara). Todos esses 
CRAS se localizam em territórios altamente vulneráveis 
e com altos índices de violências.  Qualquer alteração no 
posicionamento das unidades estatais, deve ser precedida 
de ampla discussão com trabalhadoras/res e com a 
comunidade, condizente com as demandas do ciclo da 
política. Adequações de unidades relacionadas ao processo 
de universalização da cobertura de CRAS, a partir do II 
Plano Decenal de Assistência Social (2016/2026) e do 
Pacto de Aprimoramento do Suas (Metas e compromissos 
nacionais, planejadas no plano plurianual), seriam 
possíveis para ampliar acesso e não reduzir. Os CRAS se 
constituem em direito da população e orientam-se pelo 
princípio da universalidade da cobertura e da integralidade 
na proteção social;

• A crise social e econômica tem aprofundado a desigual-
dade, ampliado as violações de direitos, especialmente nos 
territórios mais desiguais, afetando de modo assustador 
as famílias vulneráveis, com precarização de suas condi-
ções de vida, e principalmente da população infanto-juve-
nil. Fenômenos como trabalho infantil e a pobreza estão 
ampliando as demandas por serviços e benefícios. Retirar 
equipamentos reduz as possibilidades de proteção social, 
de acesso à renda, serviços que fortalecem a capacidade 
protetiva das famílias, demais políticas públicas, assim 
como o funcionamento das redes de proteção nos terri-
tórios. Existem relatos de recusa de acesso aos benefícios 
eventuais, especialmente para situações de vulnerabilida-
de temporária, o que viola as previsões legais e não res-
ponde ao contexto de desemprego e de precarização das 
condições da vida da população;

• A gestão retirou trabalhadores/as de nível superior das 
redes de proteção. Especialmente as profissões regulamen-
tadas, ou seja, assistentes sociais e psicólogos/as, possuem 
responsabilidade ética no exercício profissional. Curitiba 
possui mais de 800 pontos de notificação obrigatória e mais 
de 100 redes locais nas 10 regionais administrativas. De-
signar educadores sociais para funções para as quais não 
possuem habilitação ou competência legal, é descumprir 
ordenamentos legais, como o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, assim como normativos do SUAS, como a Norma 
Operacional de Recursos Humanos – NOB/RH/06 e as 
Resoluções nº 09/14, que reconhece e ratifica as profissões 
de nível médio e fundamental; e a Resolução nº 17/11 que 
ratifica as profissões de nível superior do SUAS. Significa 
a precarização do atendimento, especialmente à infância 
e juventude, tendo em vista as mais de 3 mil notificações 
obrigatórias que demandam ação em rede e interdiscipli-
nar pela proteção, atenção e garantia de direitos. A retirada 
de profissionais sob a alegação de indisponibilidade de pes-
soal, significa o descumprimento das legislações sociais na 
área. A população mais vulnerável e com direitos violados 
estará desprotegida, particularmente quanto às seguran-
ças na assistência social e na atuação intersetorial;

• Para o referenciamento das mais de 200 mil famílias 
é preciso equipes técnicas, conforme as normativas do 
SUAS. A prefeitura de Curitiba não tem garantido a 
recomposição de equipes técnicas para a qualidade dos 
serviços, assim como para a efetivação de outras funções 
do SUAS, da atuação intersetorial na relação e da defesa 
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dos direitos na relação com o sistema de justiça, o que 
significa desproteção de famílias, crianças e adolescentes, 
jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
e demais públicos;

• A precarização e o sucateamento da assistência social 
são identificados nos serviços prestados à população 
em situação de rua. São serviços de acolhimento e de 
atendimento, como é o caso dos guarda-pertences, que 
têm sido encerados ou reduzidos em suas capacidades. 
Assistentes sociais foram retiradas/os da Abordagem 
Social. Ao mesmo tempo, os procedimentos de atendimento 
reproduzem exclusões no acesso aos serviços (critérios 
de acesso inconsistentes tecnicamente) e repressão pelo 
envolvimento da guarda municipal nas abordagens, 
contrariando previsões normativas e os direitos humanos;

• As justificativas quanto ao não cofinancimento federal 
dos CRAS a serem fechados é absolutamente inconsistente. 
Por que somente agora justificaria o fechamento? 
Existem outros serviços que não são cofinanciados pelo 
governo federal e estadual. Serão encerrados também? 
O município deve se basear na própria Lei Orgânica de 
Assistência Social. O Suas deixou de ser uma norma. É 
previsto legalmente quanto às suas funções, e município 
possui responsabilidades, sendo a proteção social 
básica uma das principais. É preciso observar o nível de 
desenvolvimento do Suas, qualificar e garantir condições 
de pleno funcionamento e expandir serviços em resposta às 
desproteções, conforme o II Plano Decenal de Assistência 
Social; 

• Os argumentos utilizados pela FAS quanto ao não prejuí-
zo de atendimento considerando o número de família refe-
renciadas não se sustenta, tendo em vista as dificuldades 
de mobilidade da população usuária e o agravamento da 
vulnerabilidade. Não se sustenta, especialmente pela vi-
gência da NOB/SUAS e da própria LOAS com alterações 
da Lei nº 12.435.

Defendemos que seja solicitado pelo Ministério Público 
do Paraná ao órgão gestor informações sobre as áreas/
territórios descobertas quanto ao volume de serviços, 
conforme previsão do SUAS e diagnóstico da infância e 
demais instrumentos diagnósticos. É preciso identificar e 
exigir a recomposição de equipes para a oferta qualificada 
de serviços, o que requer a realização de concurso 
público e a ampliação de serviços/unidades. Os órgãos 
gestor deve garantir condições de oferta das seguranças 
socioassistenciais e não estabelecer critérios excludentes.

Caso seja necessário revisar posicionamento territorial 
de unidades de CRAS, a partir de estudo criterioso da 
área de vigilância socioassistencial, entendemos que é 
necessário assegurar a abertura em novo território, com 
desenvolvimento de transição para posterior fechamento. 
Ou seja, a reinstalação para posterior desativação e não o 
fechamento. O que a Prefeitura de Curitiba está propondo 
expressa precarização, contingenciamento e priorização 
de recursos, o que ao mesmo tempo significa retirada de 
recursos, para atender outras áreas de maior interesse da 
gestão.

Neste sentido, solicitamos a imediata anulação do processo 
chamado de reordenamento dos CRAS para a abertura 
de procedimento com devida apuração e solução das 
fragilidades do Sistema Único de Assistência social em 
Curitiba, em seus aspectos estruturantes: financiamento; 
regulação; gestão e gestão do trabalho, com efetivo 
concurso.

A Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade 
Social aguarda posicionamento dos órgãos de controle, para 
a devida interrupção deste processo de reordenamento, 
assim como demais medidas cabíveis em defesa dos direitos 
humanos e dos direitos socioassistenciais.

Curitiba, 02 de julho de 2018.

ASSINAM A PRESENTE DENÚNCIA:
Conselho Regional de Serviço Social do Paraná –  CRESSPR

Conselho Regional de Psicologia do Paraná – CRPPR

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal – CONFETAM

Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais CUTistas – FESSMUC

Fórum das/os Trabalhadoras/res do Suas – FTSUAS

Instituto Nacional de Direitos Humanos da População em Situação de Rua – INRua

Associação de Musicoterapia do Paraná

Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Curitiba – SISMUC

Sindicato das/os Assistentes Sociais do Paraná – SINDASP

frentenacionalemdefesadosuas@gmail.com




