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NOTA DE REPÚDIO 

 

O Conselho Regional de Serviço Social 17ª Região – Gestão “É Preciso Estar Atenta e Forte” 

que, dentre suas competências, tem o dever de defender o exercício da profissão de assistente 

social, vem a público manifestar repúdio ao vídeo publicado pelo excelentíssimo senhor 

vereador do município de Vila Velha/ES, Romulo Henrique Lacerda, no dia 13 de dezembro 

de 2021, em suas redes sociais. 

Na ocasião, sob o pretexto de averiguar a superlotação do Pronto Atendimento da Glória, o 

vereador Rômulo Lacerda gravou um vídeo proferindo  falas autoritárias e equivocadas, que 

desencadearam diversos comentários ofensivos à profissional. A situação, além de 

demonstrar o desconhecimento do vereador acerca dos deveres/direitos dos/as profissionais 

de Serviço Social, destaca também a incompreensão  do seu papel enquanto legislador 

público municipal, conforme demonstrado nas seguintes falas:  

“eu sou vereador e posso entrar em qualquer lugar que eu quiser” 

“ela [a assistente social] é obrigada a me atender” 

“uma assistente social falando que não quer atender um vereador de Vila Velha” 

“a assistente social falando que não vai me atender e eu sou vereador, ela é obrigada a me 

receber”. 

 

As atribuições e competências das/os profissionais assistentes sociais estão previstas na Lei 

de Regulamentação da Profissão - Lei Federal n.º 8.662/1993 - e são norteadas pelos 

princípios fundamentais do Código de Ética do/a Assistente Social. É esse conjunto 

normativo e regulatório que expressa a ampla autonomia no exercício profissional dessa 

categoria nas respostas em seu cotidiano de trabalho. 
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A Constituição Federal, no artigo 31, embasa a prerrogativa dos legisladores municipais ao 

estabelecer que “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei'”. 

 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, estabelecido por meio da 

Resolução nº 762/2021, preconiza que: 

 

 Art. 1º A Câmara Municipal é o órgão do Poder Legislativo, composta de Vereadores eleitos 

nos termos da legislação vigente, com funções legislativas, atribuições para fiscalizar e 

assessorar o Executivo e competência para organizar e dirigir os seus serviços internos e 

julgar o que for de sua competência. 

 

Nesse sentido, a atribuição do vereador está circunscrita a fiscalizar o executivo municipal e 

não os servidores, de forma direta, como o fato ocorrido demonstra.  

 

De acordo com o artigo 328, parágrafo 2º do referido regimento interno, “as solicitações de 

informação dirigidas ao Prefeito e aos Secretários Municipais deverão ser encaminhadas 

através do serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, e, aos demais representantes, 

através dos serviços de protocolo das respectivas entidades”. 

 

Mais uma vez, é notório o equívoco do vereador ao utilizar-se de suas redes sociais para 

manifestar-se em desfavor de um serviço público municipal, bem como de trabalhadoras 

deste equipamento, considerando que há mecanismos formais estabelecidos para tal, 

regulamentados pela própria Câmara, da qual o vereador é parte integrante. 

 

O Estatuto do Servidor de Vila Velha, que rege os atos dos servidores públicos, estabelece, 

no Art. 167, as proibições e, dentre elas, não consta qualquer menção ou responsabilidade em 
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responder diretamente a interpelações de vereadores, visto que atos relacionados à gestão de 

uma unidade, sobretudo as do SUS, são de responsabilidade do gestor/ diretor local. 

 

De acordo com filmagem disponibilizada na rede social do vereador, é possível que o mesmo 

tenha cometido abuso das prerrogativas asseguradas ao legislador municipal, ao afirmar que a 

assistente social era obrigada a falar com ele, pelo fato dele ser vereador na cidade.  

 

Faz-se fundamental destacar, ainda, o artigo 116, parágrafo único, do mesmo regimento 

interno, que “Considerar-se-á, também, incompatível com o decoro parlamentar o abuso das 

prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção, no exercício do mandato, de 

vantagens ilícitas ou imorais”. 

 

As falas do vereador desqualificam não somente as/os assistentes sociais, mas as/os 

trabalhadoras/es de forma geral, que lidam cotidianamente com a precariedade e 

sucateamento das políticas públicas. Cabe ressaltar que um dos princípios éticos norteadores 

do Serviço Social é o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Este 

Conselho, enquanto uma autarquia pública que tem por objetivo fiscalizar e orientar o 

exercício da profissão de Serviço Social, acompanha e está atento às precárias condições 

éticas e técnicas às quais os/as profissionais têm sido submetidos. 

 

Dessa maneira, nos solidarizamos com a profissional alvo do ataque do vereador Romulo 

Henrique Lacerda, com as/os trabalhadoras/es da política de saúde que têm enfrentado o 

desafio de estar na linha de frente das políticas sociais num contexto pandêmico e com a 

população usuária dos serviços públicos de saúde. E ainda, reafirmamos nossa defesa do 

Sistema Único de Saúde 100% estatal, universal e de qualidade, com base nos princípios da 

Reforma Sanitária Brasileira. 

 

Por fim, em consonância com a defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do arbítrio 

e do autoritarismo em todas as suas formas, deixamos não só nossa solidariedade aos/às 
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trabalhadores/as e usuários/as como também nosso repúdio ao fato ocorrido e à omissão da 

gestão pública diante da precarização da execução da política de saúde. 
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