
POR UM SUAS DE QUALIDADE E RECONHECIDO COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 
GARANTIA DE DIREITOS 

Manifesto da Frente Municipal em Defesa do Sistema Único da Assistência 
Social da Cidade de São Paulo/SP 

 

A Frente Municipal em Defesa do SUAS da cidade de São Paulo, composta 
por sujeitos coletivos que historicamente se colocam na luta pela garantia de direitos, 
MANIFESTA a defesa intransigente  do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
reafirmando a Assistência Social no patamar de política pública, integrante da 
seguridade social, consagrada na Constituição de1988.  

Essa Frente REPUDIA a precarização e desmonte da política de Assistência 
Social em curso na conjuntura nacional, estadual, com destaque para a cidade de São 
Paulo.  

A condução da gestão municipal da Assistência Social, pelo governo do 
Prefeito João Dória (PSDB-SP), tem desprezado a trajetória jurídico-normativa 
alcançada nos últimos 13 anos. Filipe Sabará, à frente da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS vem implantando uma gestão que 
nega e afronta as funções e as demandas da política pública da Assistência, 
desconsiderando o controle social e demais princípios que integram o SUAS.  

 

 A DESGOVERNANÇA, desconstrução e desmonte do SUAS, em andamento 
na cidade de São Paulo, se expressa em inúmeros retrocessos:  

 

-Exercício de gestão caracterizada pelo autoritarismo decisório, ausência de debate 
democrático com população e trabalhadores e ostensivo desrespeito às instâncias que 
exercem o controle social do SUAS, no âmbito da Municipalidade; 

-Desrespeito aos critérios de risco e vulnerabilidade, às tipificações municipais e 
nacionais, às normas de transparência vigentes, às deliberações e ao monitoramento 
do Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), a exemplo de implantação de 
serviços, projetos, programas e benefícios não tipificados pela política nacional de 
assistência social e não foram aprovados pelo COMAS, tal como ocorre com os 
Centros Temporários de Acolhimento – CTA’s e “contêineres”, que também violam à 
integridade e dignidade dos usuários;     

-Intervenção higienista e violenta na região da chamada “Cracolândia”, com tratamento 
invasivo, truculento e ilegal, dispensado à população de rua, aos que fazem uso 
abusivo de drogas, aos moradores locais e, inclusive, aos próprios trabalhadores do 
SUAS e de sua rede municipal;  

-Instalação de Centro Temporário de Acolhimento (CTA’s) para população em situação 
de rua, em região afastada da área central e sem significativa demanda, com objetivos 
igualmente higienistas de ocultamento e pulverização desta população; 



-Implantação do “Programa Criança Feliz”, em flagrante desrespeito à deliberação 
soberana do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP; 

-Implantação do Programa Alimento Solidário, que reinstitui a filantropia, baseado na 
benemerência e caridade, e viola o direito humano à segurança alimentar e nutricional;  

-Implantação do “Programa Trabalho Novo”, cuja denominação já carrega distorção 
conceitual da natureza não contributiva da política de Assistência Social, não 
passando de uma versão repaginada da velha moralização da pobreza; 

-A reestruturação de SMADS, com redução de 30% de despesas, ampliando o risco 
de rompimento com a lógica de uma gestão descentralizada e territorial do SUAS, 
fragilizando e precarizando a situação dos seus trabalhadores e o atendimento à 
população;   

-Não convocação de concursados e exoneração em massa de trabalhadores não 
efetivos, mesmo diante da existência de centenas de cargos vagos e da inexistência 
de mínimo pessoal nas equipes de trabalho da Secretaria e dos serviços 
socioassistenciais; 

-Anúncio de maior enxugamento das unidades públicas, com fechamentos de CRAS, 
CREAS e Centros Pops, enfraquecendo ou impossibilitando as atividades de 
acompanhamento das famílias e indivíduos, de supervisão dos serviços conveniados e 
impedindo a expansão da territorialização das ofertas, onde são mais necessárias, na 
contramão do que preconiza o SUAS. 

  

Esse manifesto tem por objetivo DENUNCIAR os desmontes da política de 
Assistência Social na cidade de São Paulo e CONVOCAR usuários e trabalhadores do 
SUAS, para cobrar dessa atual gestão o compromisso com a consolidação 
democrática e jurídico-normativa deste Sistema, articulada com os interesses da 
classe trabalhadora, com as seguintes defesas: 

 

1. PRIMAZIA da responsabilidade do Estado na condução e execução da Política 
Nacional de Assistência Social, repudiando iniciativas privatistas de natureza 
filantrópica, permeada por caridade e doações em detrimento dos direitos sociais 
conquistados pela classe trabalhadora; 

2. RESPEITO e RECONHECIMENTO do Conselho Municipal de Assistência 
Social – COMAS/SP, órgão deliberativo e de controle social da política de Assistência 
Social em nível municipal; 

3. CUMPRIMENTO das deliberações das Conferências municipais de Assistência 
Social, bem como, do Plano Decenal da Assistência Social da cidade de São Paulo 
(2016/2026); 

4. CUMPRIMENTO da NOB-RH e o CHAMAMENTO IMEDIATO dos/as 
assistentes sociais aprovados/as no Concurso Público de 2014, considerando a 
URGÊNCIA de recomposição e aumento dos quadros de recursos humanos de 



unidades estatais (CRAS / CREAS / Centro Pop Rua), e promoção de concursos para 
preenchimento dos cargos vagos;  

5. CUMPRIMENTO das normativas da Tipificação Nacional e Municipal dos 
Serviços Socioassistenciais, observando os dados da vigilância socioassistencial e 
repudiando o atendimento descontínuo e irresponsável por meio de projetos 
marqueteiros, que em nada dialogam com a concepção e diretrizes da política de 
Assistência Social;  

6. AMPLIAÇÃO da cobertura de serviços socioassistenciais, dispostos na 
Tipificação Nacional e Municipal dos Serviços Socioassistenciais, garantindo o 
princípio da territorialização; 

7. PROFISSIONALIZAÇÃO e VALORIZAÇÃO dos/as trabalhadores do SUAS, 
com uma implementação responsável, séria e comprometida da Política Nacional e 
Municipal de Educação Permanente; 

8. FINANCIAMENTO PÚBLICO condizente com as demandas da Política de 
Assistência Social; 

9. ELABORAÇÃO e APROVAÇÃO da Lei Municipal do SUAS, com ampla 
participação popular, consultas e audiências públicas descentralizadas a fim de 
regulamentar a política de Assistência em consonância com as particularidades da 
cidade de São Paulo, à luz das diretrizes e concepções da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS – 2004).  

10. DEFESA dos Direitos Humanos, repudiando toda ação higienista, de 
internações compulsórias, de criminalização da classe trabalhadora e de toda prática 
punitiva destinada aos/as usuários/as da política pública. 

 

Por nenhum direito a menos, 

 

Assinam esse Manifesto:  

Associação dos Trabalhadores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo (ATDSEP) 

Associação Profissional de Assistentes Sociais do Estado de São Paulo (APASESP) 

Associação dos Servidores de Nível Superior da Prefeitura do Município de São Paulo 

(ANIS) 

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos (CGGDH) 

Central de Movimentos Populares (CMP-SP)  

Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS-SP) 

Coletivo dos Concursados da Assistência Social da Prefeitura de São Paulo 

(CCASPS) 



Coletivo dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo em defesa do SUAS  

Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS-SP- 9º região)  

Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo (CRP 6º região)  

Espaço Cultural Paulo Freire (ECPF-Zona Leste) 

Fórum de Assistência Social de São Paulo (FAS-SP) 

Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS (FETSUAS-SP) 

Fórum Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA-SP)  

Mandato Vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) 

Mandato Vereadora Juliana Cardoso (PT-SP) 

Mandato Vereador Toninho Vespoli (PSOL-SP) 

Mandato Vereadora Sâmia Bonfim (PSOL-SP) 

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB-SP). 

Sindicato dos Psicólogos de São Paulo (SINPSI-SP)  

Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (SINDSESP) 

Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo (SINDSEP) 

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao 

Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (SITRAEMFA) 

União de Movimentos de Moradia - UMM 
 

 


