Req. Nº 39/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e
após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR,
Governador do Estado de Goiás, solicitando o envio, para essa Casa Legislativa,
do projeto que regulamenta a Política Estadual do Serviço Social de Goiás, que já
possui a aprovação pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS

JUSTIFICATIVA

O Assistente Social é o profissional que concluiu o curso de
Serviço Social, devidamente reconhecido pelo MEC e possui inscrição no Conselho
Regional do Serviço Social - CRESS. Atualmente a profissão é regida pela Lei
Federal 8.662/93 que estabelece suas competências e atribuições. O Conselho
Federal e os Conselhos Regionais atuam na normatização e na defesa da categoria,
visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
As atribuições dos assistentes são: realizar estudos e pesquisas
para avaliar a realidade social, além de produzir parecer social e propor medidas e
políticas sociais; planejar, elaborar e executar planos, programas e projetos sociais;
prestar assessoria e consultoria às instituições públicas e privadas e, também, aos
movimentos sociais; orientar indivíduos e grupos, auxiliando na identificação de
recursos e proporcionando o acesso aos direitos sociais; realizar estudos
socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso a benefícios e
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serviços sociais; atuar no magistério de Serviço Social e na direção de unidades de
ensino e centros de estudos.
Os Assistentes Sociais atuam no campo das políticas sociais e
públicas com o objetivo de viabilizar os direitos da população: na saúde, na
educação, na previdência social, na habitação, na assistência social e na esfera do
trabalho. Atuam na justiça, nas Varas da Infância, Juventude, de Família e nas
instituições do sistema penal e de mediadas socioeducativas para jovens em conflito
com a lei; mas também, prestam assessoria aos movimentos sociais, trabalham em
instituições da sociedade civil organizada e empresas privadas.
Diante de todo o exposto em relação à importância do trabalho
realizado pelo Assistente Social, mostra-se essencial a aprovação da política pública
em questão, objetivando a regulamentação e defesa da categoria, para que se
obtenha uma melhora na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Sala das Sessões aos

de

de 2015.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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