
 
 

 

1. Tipo: Moção de Repúdio 

 

Objeto: Repudiamos o modo arbitrário e anti-democrático que o governo federal, vários governos 

estaduais e vários governos municipais tem tratado o princípio democrático da participação popular 

não convocando as conferências de assistência social e esvaziando e não apoiando os conselhos. 

 

 

2. Tipo: Moção de Repúdio 

 

Objeto: Repúdio ao racismo sofrido pelo colega docente da Unesp-Bauru, Prof. Juarez Xavier, o qual 

foi atacado e ferido com várias perfurações de canivete por um homem, em um estabelecimento 

comercial no dia da consciência negra, quinta-feira, 20 de novembro. Nós, profissionais de Bauru e 

região repudiamos este e qualquer outro ato de crime de racismo e ódio contra o ser humano, 

independente de raça, sexo, cor, etnia e orientação sexual. Mais amor, por favor!!! 

 

3. Tipo: Moção de Apoio 

 

Objeto: Moção de apoio aos serviços de Equoterapia que tem por finalidade o desenvolvimento de 

experiências que contribuem para o estabelecimento de vínculos familiares e comunitários 

 

4. Tipo: Moção de Reivindicação 

 

Objeto: Moção que exige a inclusão de interpretes de libras no quadro de servidores do SUAS para 

que seja cumprida a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 



5. Tipo: Moção de Apoio e de Repúdio 

 

Objeto: Nós participantes da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social vimos 

publicamente apoiar o Serviço Social do INSS e repudiamos a tentativa de extinguir esse serviço da 

previdência social por meio da MP 905 de 2019. 

 

6. Tipo: Moção de Repúdio 

 

Objeto: Repudiamos as tentativas de mudança no modelo de avaliação biopsicossial da pessoa com 

deficiência para fins de elegibilidade do acesso as políticas sociais, em especial o BPC, pelo modelo 

biomédico 

 

7.Tipo: Moção de Repúdio 

 

Objeto: Repudiamos a EC 95 que congelou por vinte anos os investimentos do governo nas políticas  

públicas e que trará graves consequências para a continuidade dos serviços da assistência social. 

 

 

 


