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Nota de apoio à assistente social afastada do CMAS em Santa Catarina 

A Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do 

Brasil – AASPSI Brasil manifesta seu apoio e solidariedade à assistente social 

Dalila Pedrini, afastada de suas funções junto ao Conselho Municipal de 

Assistência social (CMAS) de Itapema (SC), no dia 25 de outubro.  

Vivemos tempos obscuros, nos quais representantes das alas conservadoras e 

antidemocráticas do país empenham-se em perseguições políticas e usam da 

burocracia a seu favor para calar a voz de cidadãos e trabalhadores que prezam 

pela liberdade e justiça.  

É com preocupação que tomamos conhecimento da denúncia da assistente 

social, afastada de suas funções de forma arbitrária e sem direito à defesa. Seu 

desligamento foi liderado por membros governamentais do Conselho, o que 

causou revolta na sociedade civil, representada por Dalila. De acordo com a 

profissional, o afastamento não cumpriu os ritos previstos pelo regimento interno 

do órgão.  

Os representantes do governo acusam a assistente social de “acobertar 

criminosos” em sua casa, após ela ter acolhido dois homens em situação de rua. 

Em entrevista à revista Carta Capital, Dalila explicou que o imóvel, sem 

condições de uso, na verdade foi ocupado por dois homens em situação de rua. 

Ela chegou a conversar com os dois, que pediram abrigo para passar a noite por 

conta do frio. Alguns dias depois os rapazes foram presos por um suposto furto 

e os membros governistas do Conselho a acusaram de acobertá-los.  

Vale destacar que o ofício que determina o afastamento da assistente social foi 

assinado apenas pelos cinco representantes da prefeitura. Os representantes da 

sociedade civil não votaram na reunião do conselho, uma vez que tiveram 



negado o pedido de levar o caso à mesa diretora. Por este mesmo motivo, a 

presidente do CMAS, Eunice Gomes de Sousa também não assinou o 

documento. Ela classifica o ofício como ilegal.  

Repudiamos o ato de parte do Conselho por agir arbitrariamente, de forma ilegal 

e tentar coagir quem trabalha pela Assistência Social. Somamos nossa voz à de 

Dalila e de todos que prezam pela justiça social e pela democracia. Não 

passarão!  

 


