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APRESENTAÇÃO 

 
"Sou um homem comum  

de carne e de memória  
de osso e esquecimento (...)  

  
(...) e não vejo na vida, amigo,  

nenhum sentido, senão  
lutarmos juntos por um mundo melhor (...)  

Quero, por isso, falar com você,  
(...) apoiar-me em você  

oferecer-lhe o meu braço  
que o tempo é pouco  

e o latifúndio está aí, matando.  
 

Que o tempo é pouco  
(...) cruzo a Avenida sob a pressão do imperialismo.  

A sombra do latifúndio  
mancha a paisagem  

turva as águas do mar  
e a infância nos volta  

à boca, amarga,  
suja de lama e de fome.  

 
Mas somos muitos milhões (...) 

e podemos formar uma muralha  
com nossos corpos de sonho e margaridas".  

 
(Homem comum - Ferreira Gullar) 

 

 

O texto apresentado a seguir registra as ações realizadas pela gestão do CFESS “Tempo de 

Luta e Resistência”, no ano de 2012, que marcou seus 50 anos, durante o qual o Conselho Federal 

de Serviço Social (CFESS) construiu uma intensa caminhada de luta e resistência.  

Registramos, neste relatório, inúmeras ações em defesa do Projeto Ético-Político Profissional 

e dos direitos da classe trabalhadora, construídas na perspectiva de contraposição à 

superexploração da classe trabalhadora, à mercantilização da educação e de todas as dimensões da 

vida, à criminalização dos/as pobres e da pobreza, ao sistema de desvalores liberal-burgueses, aos 

processos de barbarização do humano e destruição da natureza, impostas pela lógica capitalista. É 

nessa direção que o CFESS segue firme em defesa da qualidade do trabalho e da formação dos/as 

assistentes sociais.  

Intenso de ações políticas do projeto Ético-Político Profissional, 2012 foi um ano de muitos 

eventos, todos com inscrições gratuitas e transmissão online, em que realizamos o Seminário 

Nacional Serviço Social na Educação, em junho, na cidade de Maceió (AL). No mês de setembro, 
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em Palmas (TO), foi a vez do Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, antecedendo 

o 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS e em outubro, no Rio de Janeiro, o Seminário Nacional 

Serviço Social e Organização Sindical. 

Organizamos e promovemos eventos em articulação com outras categorias profissionais e 

organizações, tais como: o Encontro Nacional dos Assistentes Sociais do INSS em abril, quando 

foram homenageadas três assistentes sociais da Previdência Social, que, por resistirem à ditadura 

militar, sofreram com a tortura e a demissão, sendo atualmente reconhecida aquela luta; o 

Seminário Nacional sobre a "Atuação Interdisciplinar no Sistema Prisional Brasileiro" e o 

Seminário "Álcool e Outras Drogas: um desafio para os/as profissionais de saúde", em novembro e 

o 1º Seminário do Fórum Nacional dos/as Trabalhadores/as do SUAS, em dezembro.  

No âmbito da Fiscalização Profissional e em consonância com a Política Nacional de 

Fiscalização, posicionamo-nos contra o processo crescente de precarização das condições de 

trabalho, relançando a Campanha em Defesa do Concurso Público, com o objetivo de materializar 

o projeto ético-político profissional, a qualidade dos serviços prestados à população e a autonomia 

profissional. Continuamos com a mobilização nacional pela implantação da redução da jornada de 

trabalho dos/as assistentes sociais para 30 horas semanais sem redução de salário, intensificando 

as ações políticas, além de análises da assessoria jurídica, com vistas a impetrar ação para garantir 

essa importante conquista. Além disso, o Conselho Federal lançou o abaixo-assinado que, até o 

final de 2011 coletou mais de 28 mil (28.652) assinaturas em defesa da lei 12.317/2010, contra a 

ADIN da Confederação Nacional de Saúde (CNS), e também organizou, em parceria com os 

CRESS e Seccionais, o dia nacional de luta pelas 30 horas, que contou com mobilizações da 

categoria em todo o país. Essa grande conquista enfrenta fortes resistências, pois garantir direitos 

do trabalho na sociedade capitalista é lutar na contracorrente, no entanto, o Conjunto 

CFESS/CRESS e as/os assistentes sociais seguem firmes na luta cotidiana pela sua efetivação.  

Destacamos também as articulações e reunião com os Ministérios de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS), do Trabalho e Emprego (MTE) e com a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE) para discutir a revisão e atualização da Tabela de Atividades da profissão do/a 

assistente social na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); o lançamento da Campanha em 

Defesa do Concurso Público para Assistente Social; a elaboração do material em “Defesa do 

Estágio Supervisionado” e republicação do livro “Atribuições Privativas do/a Assistente Social”; e 

a continuação das ações visando à contratação de mais 450 aprovados/as no concurso público do 

INSS, que teve êxito com a convocação de mais 200 assistentes sociais (100, em setembro/2012 e 

100 em dezembro/2012).   

O CFESS realizou diversas audiências com a diretoria do INSS, para discutir esta demanda, 

além de defender a garantia de condições de trabalho para os/as assistentes sociais que já estão 
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trabalhando. Merece destaque, também, o encaminhamento, juntamente com a comissão de 

formação profissional, da finalização do sistema nacional de controle de credenciamento de 

estágio. 

Nossas articulações em defesa da profissão também foram fortalecidas pela intensificação de 

ações no âmbito do Legislativo, que possibilitou o acompanhamento de Projetos de Lei de 

interesse da categoria, com destaque para a luta e as articulações da entidade para a aprovação do 

PL 3.688 de 2000, que se refere à inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, mediante a 

participação em audiências públicas na Câmara dos Deputados, articulações com o Conselho 

Federal de Psicologia - CFP e contatos com a relatora do Projeto de Lei. 

Ressaltamos a realização das diversas atividades em defesa do Serviço Social na Educação, 

com destaque para a conclusão da brochura “Subsídios para a atuação de assistentes sociais na Política 

de Educação”.  

Na comissão de seguridade, salientamos a articulação com movimentos sociais e com as 

lutas da classe trabalhadora que foi intensificada em 2012, seja na participação na Frente contra a 

Privatização da Saúde, na Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos (FNDDH), no Fórum 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA), no Fórum de Entidades Nacionais 

dos/as Trabalhadores/as da Área de Saúde (FENTAS), no Fórum Nacional dos/as 

Trabalhadores/as do SUAS (FNTSUAS), no Conselho Nacional de Saúde (CNS), no Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), no Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso (CNDI), no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) e, na 

condição de observador, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Nossa agenda 

política, além das articulações com o Legislativo Federal, contou com reuniões com gestores/as do 

Poder Executivo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos Ministérios do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Educação (MEC), da Saúde (MS) e do 

Trabalho e Emprego (MTE), sempre em defesa do serviço social. 

Outra ação importante foi o apoio a diversos movimentos sociais e espaços coletivos de 

defesa de direitos e políticas, inclusive com ampliação do aporte financeiro às atividades destes 

segmentos que estavam em consonância com a defesa histórica da construção de uma sociedade 

que tenha como horizonte a defesa de direitos como mediação para a construção da emancipação 

humana.  

Neste âmbito de articulação com os movimentos sociais, vale lembrar as diversas 

mobilizações e articulações políticas que o CFESS organizou e aquelas em que esteve presente, 

como 1º Congresso do Movimento Nacional da População de Rua; Marcha dos/as servidores/as 

públicos/as federais, em Brasília (DF); 3ª Marcha Nacional contra a Homofobia; Seminário da 
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Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, em Maceió (AL); Seminário de Ética Profissional, 

realizado Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF).  

Ressaltamos, ainda, a presença na 9ª Conferência Nacional de Criança e Adolescente e 3ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com conselheiros/as do CFESS 

participando como delegados/as, convidados/as ou observadores/as ou em reuniões com a 

categoria profissional. E nas diversas mobilizações, o CFESS fortaleceu a aliança com as entidades 

da categoria, como a ABEPSS, reforçando, via convênio, o projeto ABEPSS Itinerante e apoiando o 

XIII ENPESS, e com a ENESSO, apoiando o Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social 

(ENESS).  

No âmbito da Formação Profissional, destacamos o fortalecimento de ações políticas contra a 

precarização da educação superior para garantir a qualidade dos serviços prestados aos usuários e 

a preservação de seus direitos, conforme estabelecido no Plano de Lutas; acompanhamento da 

ação judicial, pela assessoria jurídica do CFESS, em relação à Campanha "Educação não é fast-food: 

diga não para a graduação à distância em Serviço Social", que se encontra censurada pela Justiça; e 

a definição de instrumento para atualização dos dossiês sobre o Ensino a Distância por parte dos 

CRESS.  

No que se refere às Relações Internacionais, a ênfase foi a promoção do Workshop sobre a 

Definição Mundial de Serviço Social da Federação Internacional de Trabalhadores Sociais (FITS), 

no Rio de Janeiro (RJ), evento que envolveu oito países, representando assistentes sociais da 

América Latina e Caribe. Ressaltamos também, a participação do CFESS: na 20ª Convenção 

Nacional de Solidariedade a Cuba, realizada em Salvador (BA); na Assembleia Geral da FITS e na 

Conferência Mundial de Serviço Social, realizadas em Estocolmo (Suécia), de 7 a 12 de julho e no 

Congresso Nacional de Trabalhadores Sociais da Argentina, em Tucumán, e no 20º Seminário 

promovido pela Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social 

(ALAEITS), na cidade de Córdoba, em setembro. 

No âmbito da Ética e dos Direitos Humanos, o CFESS seguiu com ações concretas na luta em 

defesa dos direitos e na resistência à barbárie incessantemente reiterada pelo capital. Os destaques 

no ano de 2012 foram: Em 10 de dezembro, data em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, fizemos o lançamento da Campanha de Gestão do Conjunto CFESS-CRESS (2011-2014): 

"No mundo de desigualdade toda violação de direitos é violência" com o slogan "Sem movimento 

não há liberdade". Dentre os objetivos, destacamos: sensibilizar os/as assistentes sociais para o 

debate em torno da violação de direitos como expressão de violência, no contexto da desigualdade 

social, e divulgar uma cultura política de defesa dos direitos humanos, numa perspectiva crítica e 

anticapitalista. Além disso, foi realizada, em outubro, a 11ª edição do curso Ética para Agentes 

Multiplicadores, do Projeto Ético em Movimento, que completou 12 anos de uma das experiências 
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mais exitosas do Conjunto CFESS-CRESS. Além de outras ações merece destaque a conclusão do 

livro Código de Ética do/a Assistente Social Comentado, cuja publicação vem adensar o Projeto 

Ética em Movimento e que, certamente, irá alcançar profissionais, discentes e pesquisadores/as 

que inspirados/as em um horizonte ético emancipatório poderão ampliar o potencial estratégico 

do Código de Ética do/a Assistente Social. 

Também foi intensificado o esforço para ampliar as estratégias de socialização de 

informações, no âmbito da Comunicação. Nesta direção, o site do CFESS informou a categoria e a 

sociedade sobre as ações, articulações, mobilizações da entidade. Foram 166 matérias publicadas 

em 2012, em uma média de 13,8 matérias por mês. Tudo isso é constantemente enviado, via 

mailing eletrônico, a 26.500 mil pessoas cadastradas no site do Conselho. 

Outras questões que sinalizam este esforço são: a agenda do/a assistente social 2013, que 

está baseada no eixo da Campanha da gestão (2011-2014) - "Sem movimento não há liberdade" -, 

que se constitui em mais um instrumento de aproximação entre o CFESS e a categoria, foi bastante 

procurada, o que ampliou a quantidade de exemplares adquirida em relação ao ano anterior, em 

28,5%, do modelo convencional e 25% do modelo de bolso, e mesmo assim não atendeu a toda a 

demanda da categoria, que vem se ampliando anualmente.  

A memória de nossa organização política está registrada na Revista Inscrita nº 13, que para 

nós possui um significado bastante especial, por comemorar os 50 anos de existência do CFESS, 

entidade tão relevante na defesa da direção hegemônica do projeto ético-político profissional 

brasileiro. 

Ao todo, foram enviados 41 boletins CFESS Informa durante 2012. O acesso a página virtual 

do CFESS aumentou significativamente: de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2012, o site do 

CFESS recebeu 350.513 visitantes distintos/as. O número total de visitas ao site foi de 653.541 

vezes, totalizando, ao final de 2012, 1.950.026 páginas acessadas (como página inicial, notícias, 

publicações, legislação, etc.). Registramos ainda, que a média de visitas ao site do CFESS, no 

período analisado, foi de 1.786 por dia.    

O CFESS inaugurou sua página nas duas principais redes sociais mundiais, neste ano, o que 

possibilitou estreitar a comunicação com a categoria, com estudantes de serviço social e com a 

sociedade. Atualmente, no Facebook, possuímos mais de 15 mil fãs, ou seja, pessoas que 

acompanham nossas publicações. Ao todo, foram 165 publicações, que geraram, diretamente, 

97.334 interações (pessoas que compartilharam histórias sobre a página do CFESS no Facebook, e 

que incluem as opções Curtir, as publicações no Mural, os comentários ou os compartilhamentos 

etc.).  
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Foram ainda, publicadas 18 edições do informativo CFESS Manifesta, em conjunto com as 

outras comissões do CFESS, que torna público os posicionamentos da entidade diante dos diversos 

temas e frentes pelos quais atua, sendo 12 em formato eletrônico e 6 impressos.  

Conforme registramos em todos os relatórios anuais, as ações adquirem sentido, 

possibilidade e concretude devido ao compromisso da gestão “Tempo de Luta e Resistência” com 

a construção coletiva das posições e decisões e com investimento do CFESS nos CRESS, como 

estratégia de fortalecimento do Conjunto.  

Em 2012, o CFESS investiu 25,23% de sua receita no apoio a atividades que beneficiam 

diretamente os CRESS, por meio de ações como ressarcimento de parte das despesas bancárias dos 

CRESS, manutenção do Siscafweb, apoio aos CRESS para a participação em eventos nacionais 

como o Encontro Nacional CFESS/CRESS, o Curso Ética em Movimento, apoio aos CRESS que 

sediaram os Encontros Descentralizados, participação no Fundo de Apoio aos CRESS e apoio 

financeiro aos CRESS com dificuldades. Além deste retorno direto aos CRESS, o CFESS ainda 

aplicou parte de seu orçamento em Fundos como o Fundo de Bens Móveis, o Fundo Eventos e o 

Fundo Capacitação.  

Com o mesmo sentido de apoiar os CRESS, o CFESS visitou quatro CRESS em 2012: RN, PB 

MG e PI, o que possibilitou maior articulação e fortalecimento dos regionais.  Ainda na dimensão 

politica foram constituídos os GTs, Gestão do Trabalho, Inadimplência, Código Eleitoral, 

Metodologia Encontro Nacional, Cédula Profissional, todos no sentido de viabilizar e dinamizar as 

questões politicas administrativas e financeiras do conjunto. 

O zelo com o orçamento do CFESS reflete nosso compromisso e responsabilidade com os 

recursos provenientes da categoria e que constituem patrimônio de todos, e que permitiu encerrar 

o ano de 2012 com um superávit orçamentário de R$ 36.134,40, um superávit financeiro de R$ 

1.403.000,68 e um superávit patrimonial de R$ 231.067,59.  

Esse é o nosso compromisso com a construção da história de lutas do Serviço Social 

brasileiro: fortalecer o Conjunto CFESS/CRESS para investir na qualificação teórico-política dos 

profissionais e consolidar nosso projeto ético-político profissional.  

 

Brasília, fevereiro de 2013. 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS  

Gestão Tempo de Luta e Resistência – 2011-2014 
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GESTÃO TEMPO DE LUTA E RESISTÊNCIA 

 (2011 – 2014) 

 

Diretoria 

Presidente: Sâmya Rodrigues Ramos (RN) 

Vice-Presidente: Marinete Cordeiro Moreira (RJ)  

1ª. Secretária: Raimunda Nonata Carlos Ferreira - Ramona (DF) 

2ª. Secretária: Esther Luíza de Souza Lemos (PR) 

1ª. Tesoureira: Juliana Iglesias Melim (ES) 

2ª. Tesoureira: Maria Elisa dos Santos Braga (SP)  

 

Conselho Fiscal 

Kátia Regina Madeira (SC)  

Marylucia Mesquita Palmeira (CE) 

Rosa Lúcia Prédes Trindade (AL) 

 

Conselheiros (as) Suplentes 

Heleni Duarte Dantas de Ávila (BA) 

Maurílio Castro de Matos (RJ) 

Marlene Merisse (SP) 

Alessandra Ribeiro de Souza (MG) 

Alcinélia Moreira de Sousa (AC) 

Erivã Garcia Velasco (MT)  

Marcelo Sitcovsky Pereira (PE) 
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ASSESSORES/AS E FUNCIONÁRIOS/AS 

 

 

Assessores/as 

Assessora Jurídica: Sylvia Helena Terra 

Assessor Jurídico: Vitor Silva Alencar  

Assessor Contábil: Vilmar Medeiros 

Assessor de Comunicação: Rafael Werkema Martins 

Assessora Especial: Ana Cristina Muricy de Abreu 

Assessora Especial: Adriane Tomazelli Dias 

 

 

Funcionários/as 

Coordenadora Executiva: Sandra Helena Sempé 

Assistente de Tesouraria: Antônio Horácio da Silva 

Assistente de Informática: Wilson Oliveira de C. Silva  

Assistente Administrativo: Jarbas Costa Ferreira 

Assistente Administrativo: Gleyton Carvalho Amacena 

Auxiliar Administrativo: Ana Claúdia Machado de Sousa Brito 

Auxiliar Administrativo: Maurício Valério Bonfim 

Auxiliar Administrativo: Vitor Tiradentes Souto 

Auxiliar de Serviços Gerais: Maria das Graças Chavier Silva 

Jornalista: Diogo Adjuto Melo Silva 
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES REGIMENTAIS E TEMÁTICAS 

 

 

Comissão Administrativo–Financeira 

Raimunda Nonata C. Ferreira - Coordenadora 

Esther Luíza de Souza Lemos  

Juliana Iglesias Melim 

Kátia Regina Madeira 

Marcelo Sitcovsky Santos Pereira 

 

Comissão de Ética e Direitos Humanos 

Marylucia Mesquita Palmeira - Coordenadora 

Alcinélia Moreira de Sousa 

Maria Elisa dos Santos Braga 

Maurílio Castro de Matos 

Sâmya Rodrigues Ramos 

 

Comissão de Orientação e Fiscalização 

 Rosa Lúcia Prédes Trindade - Coordenadora 

Alessandra Ribeiro de Souza 

Erivã Garcia Velasco 

Heleni Duarte Dantas de Ávila  

Marinete Cordeiro Moreira 

Marlene Merisse 

 

 

 

Comissão de Seguridade Social 

Marinete Cordeiro Moreira – Coordenadora 

Alessandra Ribeiro de Souza 

Heleni Duarte Dantas de Ávila  

Marlene Merisse 

Maurílio Castro de Matos 

Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona) 

 

Comissão de Formação Profissional e Relações 

Internacionais 

Juliana Iglesias Melim– Coordenadora 

Erivã Garcia Velasco 

Esther Luíza de Souza Lemos 

Marcelo Sitcovsky Santos Pereira 

Maria Elisa dos Santos Braga 

Rosa Lúcia Prédes Trindade 

 

Comissão de Comunicação 

Sâmya Rodrigues Ramos – Coordenadora 

Alcinélia Moreira de Sousa 

Kátia Regina Madeira 

Marylucia Mesquita Palmeira 

 



 
12 

REPRESENTAÇÕES EM CONSELHOS E FÓRUNS 

___________________________________________________________________________ 

CONSELHOS DE POLÍTICAS E DE DIREITOS 

 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

Marlene Merisse (observadora) 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

Alcinélia Moreira de Sousa (suplente) 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) 

Jurilza Maria Barros de Mendonça (titular) e Vitoria Góis de Araújo (suplente) 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) 

Cristina Maria Brites (titular) e Roberta Salazar Uchoa (suplente) 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

Ruth Bittencourt (titular)  

Comissões do CNS 

Comissão Intersetorial de Saúde Mental (CISM): Rosa Lúcia Prédes Trindade (suplente) 

Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU): Marylucia Mesquita Palmeira (titular) 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST): Alessandra Ribeiro de Souza (suplente) 

Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra (CISPN): Magali da Silva Almeida (titular) 

Comissão Intersetorial de Saúde da População LGTB (CISPLGBT): Marylucia Mesquita Palmeira 

(suplente) 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH): Ruth Bittencourt (titular/ coordenadora 

adjunta) 

Comissão de Orçamento e Financiamento (COFIN): Juliana Fiuza (titular, até junho) e Sandra 

Teixeira (titular, a partir de julho) 

Comissão de Acompanhamento de Políticas DST/AIDS (CAPDA): Alessandra Ribeiro de Souza 

(titular) e Raimunda Nonata Carlos Ferreira (suplente) 

Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde: Rosa Lúcia Predes Trindade (titular) e Heleni Duarte 

Dantas de Ávila (suplente) 

Comissão Nacional de Ética na Pesquisa (CONEP): Ruth Bittencourt (titular) 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – Representantes nas Câmaras 

Técnicas: 

Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Especialidades Clínicas e Cirúrgicas. 

Letícia Batista Silva (titular) e Heleni Duarte Dantas de Ávila (suplente) 
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Intensivismo, Urgência e Emergência. 

Rodriane de Oliveira Souza (titular) e Maurílio Castro de Matos (suplente) 

Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade. 

Alessandra Ribeiro de Souza (titular) e Sâmbara Paula Francelino Ribeiro (suplente) 

Saúde Mental 

Rosa Lúcia Prédes Trindade (titular) e Raimunda Nonata Carlos Ferreira (suplente) 

Saúde Funcional 

Conceição Vaz Robaima (titular) e Marinete Cordeiro Moreira (suplente) 

 

FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

 

Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas (FCFPR/Conselhão) 

Sâmya Rodrigues Ramos e Sylvia Helena Terra 

Fórum Nacional Permanente de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FNDCA) 

Erivã Garcia Velasco (titular) 

Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde (FENTAS) 

Raimunda Nonata Carlos Ferreira (titular); Alessandra Ribeiro de Souza (suplente); Ruth Ribeiro 

Bittencourt (convidada). 

Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS/Conselhinho) 

Raimunda Nonata Carlos Ferreira 

Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) 

Tânia Maria Ramos de Godói Diniz (titular) e Kátia Madeira (suplente) 

Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde (MS)  

Maurílio Castro de Matos e Esther Luíza de Souza Lemos  

Fórum de Trabalhadores/as do SUAS (FNT-SUAS) 

Esther Luíza de Souza Lemos (titular) e Marlene Merisse (suplente) 
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ATIVIDADES POR EIXOS DE ATUAÇÃO 

________________________________________________________________ 

1. COMISSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

Coordenação: Conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira 

 

A Comissão Administrativo-Financeira tem o compromisso de viabilizar as atividades 

planejadas pelas diferentes Comissões do CFESS, tendo como pressupostos a transparência na 

gestão e os princípios democráticos e éticos no trato com o recurso público. As ações do CFESS no 

âmbito da comissão foram pautadas pelo compromisso ético-político e balizadas nos princípios da 

visibilidade, controle democrático, representação dos interesses coletivos, democratização e na 

cultura política de recusa de todas as formas de gestão autoritárias e centralizadoras. 

 

1.1 ATIVIDADES PROGRAMADAS  

O plano de ação da comissão administrativo-financeira para o exercício de 2012 previu o 

investimento de R$ 110.000,00, com vistas a desenvolver as seguintes atividades programadas:  

1. Ampliação do Quadro de Pessoal:  

 Contratar assessoria jurídica 

2. Participar na organização de eventos nacionais do Conjunto, Encontros Descentralizados e 

Encontro Nacional CFESS/CRESS: 

 Seminário Nacional de Serviço Social na Educação - AL  

 Workshop sobre Definição do Serviço Social (FITS) – RJ 

 Seminário Nacional de Serviço Social e Organização Sindical- RJ 

 Seminário Nacional de serviço Social e Direitos Humanos - TO 

 Encontros Regionais Descentralizados 

 Encontro Nacional CFESS/ CRESS - TO 

3. Acompanhar e apoiar as ações gerenciais e financeiras dos CRESS;  

4. Acompanhar o sistema Implanta:  

 Realizar estudo com vistas à integração da base de dados referentes ao cadastramento de 

profissionais da base de cada CRESS, a partir do SISCAFWEB, com o banco de dados de 

cadastramento de endereços eletrônicos com finalidade de mala-direta; 

5. Acompanhar a implantação nos novos sistemas 

6. Ação relativa ao perfil dos profissionais inadimplentes: 

 Instituir GT com a participação do CFESS e dos CRESS para realizar estudo nacional 

apontando o perfil dos profissionais inadimplentes com o objetivo de identificar as possíveis 
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razões da inadimplência, divulgar amplamente os resultados para os CRESS e elaborar uma 

política nacional de combate à inadimplência, até dezembro 2011; 

 Efetivar todas as ações políticas, administrativas e jurídicas, criando, também, estratégias 

para intensificar o aumento da arrecadação do Conjunto CFESS/ CRESS; 

 Realizar estudo nacional apontando o perfil dos profissionais inadimplentes com objetivo de 

identificar as possíveis razões da inadimplência, divulgar amplamente os resultados para os 

CRESS e formular estratégias de combate até o Encontro Nacional de 2012. 

7. Acompanhar e monitorar o Fundo Nacional de Apoio aos CRESS e CFESS;  

8. Aprofundar estudos acerca da revogação da Resolução CFESS n. 354/97 que trata de 

cancelamento e suspensão de inscrição por débito, a partir do PJ 11/08, definindo sobre sua 

revogação após a aprovação (ou não) do PL 6.463/2009 (PL Anuidades);  

9. Articular com o legislativo, executivo, movimentos sociais e outros conselhos profissionais, no 

âmbito federal, estadual e ou municipal, visando apresentação de PL sobre liberação de 

conselheiros para o exercício de suas atividades nos conselhos regionais e federal; 

10. Ação relativa substituição das atuais cédulas profissionais: 

 Apresentar no Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2012 o calendário de substituição por data 

de inscrição (registro); 

 Proceder a recadastramento por ocasião do processo de substituição da carteira profissional, 

Conciliando com a realização da pesquisa sobre avaliação do exercício profissional; 

 Os custos relativos à confecção das carteiras devem ser compartilhados entre os CRESS e CFESS 

na medida de suas disponibilidades orçamentárias, até 2014; 

11. Realizar estudos para alterar a Resolução CFESS n. 444/2003 de modo a contemplar a 

repartição de custos no percentual de 50% para os CRESS e 50% para o CFESS, nas despesas 

referentes à emissão e envio de boletos pelas gráficas conveniadas com a CEF; 

12. Propor alternativas coletivas de negociação junto à Caixa Econômica Federal com vistas a 

reduzir o montante de taxas de movimentação financeira, principalmente aquelas referentes 

ao repasse da cota parte; 

13. Elaborar Política Nacional de Gestão do Trabalho para o Conjunto CFESS/CRESS; 

14. Realizar estudo para viabilização de digitalização de documentos para registro profissional; 

15. Aperfeiçoar os instrumentos normativos para arquivamento e incineração dos documentos 

dos CRESS e do CFESS, inclusive aqueles que tratam de registro profissional; 

16. Revogar art. 31 da Resolução n. 582/10. (Art. 31 - Após o deferimento da inscrição, os dados 

do pedido de inscrição serão transcritos em livro próprio); 
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17. Solicitar Parecer Jurídico à assessoria jurídica do CFESS sobre a validade da chancela mecânica 

em diplomas e certidões de colação de grau. Caso se conclua pela legalidade, alterar o art. 28 

da Resolução CFESS n. 582/10; 

18. Garantir avaliação do processo eleitoral de 2010, com vistas à reformulação do Código 

Eleitoral para o próximo pleito nos seguintes pontos:  

 Quórum;  

 Novas alternativas de votação;  

 Impactos financeiros;  

 Datas e prazos do processo.  

19. Criar comissão nacional para discutir proposta de nova metodologia para os Encontros do 

Conjunto e apresentá-las nos Encontros Descentralizados de 2012, com o intuito de 

potencializar os debates como momentos privilegiados de troca de experiência, análise de 

conjuntura macro estrutural e profissional, aprovação das políticas a serem implementadas 

pelo Conjunto CFESS/CRESS; 

20. Publicar o Relatório de Gestão. 

 

1.2 ATIVIDADES REALIZADAS  
 

Ampliação do quadro de pessoal 

 Contratação de assessoria jurídica (processo licitatório) 

 

Reuniões e eventos 

 Reuniões, nos períodos agendados para o Conselho Pleno, da comissão administrativo-

financeira para avaliação e redimensionamento das atividades administrativas e financeiras 

do Conselho, reuniões com assessoria contábil e ordenadores de despesas de forma a 

garantir a efetivação das ações do CFESS; 

  Reuniões sistemáticas com a direção da IMPLANTA, objetivando a avaliação com vistas à 

renovação do contrato; aprovação do sistema de credenciamento de campos de estágio; 

implantação em janeiro de 2012 dos novos sistemas considerando as alterações nos 

procedimentos contábeis e patrimoniais estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional 

STN; organização de capacitação a distância dos CRESS e CFESS sobre os novos 

procedimentos contábeis e patrimoniais contemplando assessores contábeis e conselheiros 

dos CRESS; 

 Reuniões sistemáticas com as assessorias contábil e jurídica para análise de questões 

administrativas, financeiras e contábeis; 
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 Solicitação de levantamento junto aos CRESS dos problemas ainda existentes na 

implementação dos novos procedimentos contábeis e patrimoniais; 

 

Seminários e treinamentos 

 Organização de capacitação à distância sobre os novos sistemas contábeis, articulado com a 

IMPLANTA e assessoria contábil do CFESS, em junho de 2012; 

 Treinamento virtual, com participação das assessorias contábeis dos CRESS sobre o 

SISCONT-NET, realizada nos dias 8 e 9 de novembro; 

 

Monitoramento das ações e recursos   

 Elaboração e acompanhamento da programação orçamentária anual, tendo como referência 

as diretrizes emanadas do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS; 

 Solicitação aos CRESS de suas senhas de acesso ao SISCONT-NET, para a função exclusiva 

de “consulta”, com o objetivo de análise dos balancetes mensais, reformulações 

orçamentárias e prestação de contas pelo assessor contábil e conselho fiscal do CFESS, de 

forma virtual, otimizando o processo de análise e diminuindo a remessa da quantidade de 

documentos impressos atualmente enviados ao CFESS. 

 Encaminhamento a assessoria jurídica para análise e manifestação, sobre as deliberações 

acerca da viabilização de digitalização de documentos para registro profissional, 

instrumentos normativos para arquivamento e incineração dos documentos dos CRESS e do 

CFESS, inclusive aqueles que tratam de registro profissional, validade da chancela mecânica 

em diplomas e certidões de colação de grau. 

 Publicação da Resolução CFESS nº 637 de 24 de setembro de 2012: Altera o artigo 2º da 

Resolução CFESS nº 561, de 19 de novembro de 2009, que regulamenta a porcentagem da 

cota – parte que deve ser repassada pelos CRESS ao CFESS, revogando, integralmente, a 

Resolução CFESS nº 421/2001. 

 Publicação da Resolução CFESS nº 638, de 27 de setembro de 2012: Estabelece os patamares 

mínimo e máximo para fixação da anuidade para o exercício de 2013 de pessoa física e o 

patamar da anuidade de pessoa jurídica, no âmbito dos CRESS e determina outras 

providências. 

 Publicação da Resolução CFESS nº 639, de 23 de outubro de 2012: Complementa a Resolução 

CFESS n. 564/2009, prorrogando por prazo indefinido o Fundo Nacional de Apoio aos 

CRESS, criado pela Resolução CFESS nº 476/2005 e incluindo um novo critério de acesso ao 

fundo; 
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 Monitoramento e acompanhamento dos Conselhos Regionais, visando o cumprimento dos 

instrumentos legais e deliberações aprovadas no 40º e 41° Encontro Nacional CFESS/CRESS 

de forma a contribuir com ações e estratégias que viabilizem uma gestão democrática e 

eficiente, com transparência e controle das despesas do Conjunto, tais como: 

 Realização de visita técnica aos CRESS RN, PB MG e PI, com participação da presidente, 

tesoureira, membro do conselho fiscal, assessorias jurídica e contábil do CFESS, visando 

discutir com as diretorias, assessores e funcionários as dificuldades na gestão e 

funcionamento dos respectivos Regionais; aspectos administrativos e jurídicos relativos a 

processos éticos, política de fiscalização, contratos e licitações. Em todas as visitas foram 

elaborados relatórios analíticos e com recomendações a serem implementadas pelos 

respectivos Regionais; 

 Acompanhamento da tramitação de projetos de leis de interesse da categoria profissional, 

com disponibilização de informação na página eletrônica do CFESS para acesso público; 

disponível em (http://www.cfess.org.br/legislacao_projetos.php); 

 Monitoramento e acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos 

funcionários/as do CFESS;  

 Realização de Avaliação de Desempenho dos funcionários do CFESS, resultando em 

progressões funcionais; 

 Avaliação da arrecadação e monitoramento das despesas, bem como aprovação de 

estratégias para desempenho fiscal do Conjunto;  

 Manutenção do cadastro nacional unificado informatizado dos dados funcionais dos 

assistentes sociais inscritos nos 25 Conselhos Regionais; 

 Gerenciamento da dinâmica de funcionamento da entidade nos aspectos administrativos e 

funcionais (acordo coletivo de funcionários, férias, horas extras, etc.), visando à melhoria da 

administração e gerenciamento do CFESS;  

 Realização de ações conjuntas com o Conselho Fiscal, buscando o aprimoramento dos 

mecanismos de controle do CFESS e dos CRESS;  

 Acompanhamento trimestral do investimento nos Regionais, através de ressarcimento de 

percentual correspondente ao compartilhamento de 50% das despesas bancárias efetuados 

pelos CRESS;  

 Participação dos conselheiros da Comissão nos encontros descentralizados como 

facilitadores do eixo administrativo-financeiro;  

 Atendimento aos Conselhos Regionais e Seccionais, em suas demandas administrativas e 

financeiras;  

http://www.cfess.org.br/legislacao_projetos.php
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 Acompanhamento das ações financiadas pelo Fundo de Apoio aos CRESS/CFESS e 

Seccionais, baseado na Resolução CFESS n. 564/2009;  

 Disponibilização dos relatórios de gestão e prestação de contas anuais do CFESS na página 

eletrônica da entidade; 

 Assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho junto ao Sindicato dos Empregados em 

Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito 

Federal (SINDECOF-DF); 

 Iniciado o processo de organização do CBAS, realização de três reuniões em 2012 em São 

Paulo (capital) e em Águas de Lindoia. 

 

Contratos firmados em 2012 

 Elaboração e acompanhamento de contratos com prestadores/as de serviços, em 

conformidade com a previsão orçamentária, garantindo administração e viabilidade das 

ações do CFESS;  

 Manutenção dos convênios com os 25 Regionais para assegurar a manutenção do Sistema de 

Cadastro dos Profissionais e Sistema de Controle Financeiro, implementado pelo Conjunto 

CFESS/CRESS;  

 Renovação do contrato com a empresa IMPLANTA Informática Ltda., prestadora dos 

serviços de manutenção dos sistemas utilizados pelo CFESS: SISCAFW, SISCAFAW-WEB e 

SISCONTW;  

 Implementação de melhorias no SISCAFW, pela empresa IMPLANTA Informática Ltda.;  

 Implementação das deliberações do Fundo Nacional de Apoio aos 

CRESS/CFESS/Seccionais;  

 Renovação de contrato com a assessoria contábil;  

 Renovação do contrato com a assessoria jurídica;  

 Contratação de Seguro Saúde – Bradesco Seguro de Saúde;  

 Solicitação e análise de pareceres e manifestações jurídicas sobre assuntos afetos à comissão 

administrativo-financeira. 

 

Tabela 1 

Contratos firmados 

Discriminação Valor 

R$ 

Início Término Situação Data da 
Renovação 

Implanta 
Informática Ltda. 

292.619,16 22.04.2012 21.04. 2013 Em Vigor 21.03. 2013 
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Datacenter/Siscont
-net 

Implanta 
Informática – 
Siscafw/Siscafweb 

17.048,28 02.01.2012 01.01.2013 Em Vigor 20.12.2012 

Implanta 
Informática – 
Sisdoc 

4.896,00 25.03.2012 24.03.2013 Em Vigor 20.02.2013 

Implanta 
Informática – 
Aquisição de 
Programa 

211.276,00 12 Meses  Em Vigor - 

Tele Alarme 2.076,00 03.02.2012 02.02. 2013 Em Vigor 02.01.2013 

RR Postais Ltda Tabela do 
Correio 

02.01. 2012 31.12. 2012 Em Vigor 30.12. 2012 

ATA 
Contabilidade e 
Auditoria 

153.367,50 01.11. 2011 31.10. 2012 Em Vigor 30.09. 2012 

ATA 
Contabilidade e 
Auditoria 

170.237,99 01.11. 2012 31.10.2013 Em Vigor 30.09. 2013 

Terra e Baldin 
Advogados 

179.884,77 01.06.2011 31.05.2012 Em Vigor 29.04.2012 

Terra e Baldin 
Advogados 

199.672,09 01.06.2011 31.05.2012 Em Vigor 29.04.2013 

Bradesco Saúde  27.02.2012 26.02.2013 Em Vigor 10.02.2013 

Sul América 
Odontológico 

2.401,56 01.03.2012 29.02.2013 Em Vigor 29.01.2013 

Serpro 6.025,44 19.09. 2012 18.09. 2013 Em Vigor 30.08.2012 

Mione Sales 
(copidesque) 

24.050,00 22.06.2011 21.06.2012 Em Vigor - 

Mione Sales 
(copidesque) 

11.700,00 22.06.2012 21.06.2013 Em vigor - 

Marcelo Costa 
(taquígrafo) 

61.557,12 20.11.2011 19.08.2012 Em vigor Providenciar 

Marcelo Costa 
(taquígrafo) 

64.758,08 20.11.2012 19.08.2013 Em vigor 20.07.2013 

SLC Passagens 450.000,00 11.06.2012 10.06.2013 Em vigor 30.04.2013 

Pajussara 
Imobiliária 
(aluguel de 

4.692,00 14.09.2011 15.09.2012 Em vigor 15.08.2012 



 
21 

garagem) 

Imprensa 
Nacional 

Tabela Indetermina
do 

 Em vigor  

Correio 
Brasiliense 

654,00 05/06/2011 04/06/2012 Em vigor Em análise 

 

 

Tabela 2 

Licitações na modalidade carta-convite 

Nº e Mês Empresa Serviços Valor 

R$ 

01/2012 (fev.) Millennium Ltda. Tradução simultânea em evento 
(português/inglês) 

20.100,00 

02/2012 (abr.) Cidade Gráfica Ltda. Serviços Gráficos 20.419,00 

03/2011 (abr.) Capital Luminosos Out Door e Bus Door 17.992,26 

04/2011 (maio) Papelaria  Material de Expediente 35.840,82 

05/2011 (mar.) Indústria Parissoto  Bolsas para Seminário de Educação 13.000,00 

06/2012 (set.) Bonavides Advocacia Serviços Jurídicos 40.800,00 

07/2012 (out.) Maximus Corte e 
Vinco 

Serviços Gráficos  59.120,00 

08/2011 (jul.) AJ Comunicação  Filmagem de Eventos do CFESS 25.930,00 

TOTAL 213.102,08  

 

Tabela 3 

Licitações na modalidade tomada de preços 

Nº e Mês Empresa Serviços Valor 

01/2012 - out Teixeira Gráfica Ltda. Serviços gráficos 189.448,00 

TOTAL   189.448,00 

 

Participação e acompanhamento de Grupos de Trabalhos  

 

GT Gestão do Trabalho - Grupo de Trabalho de Política Nacional de Gestão do Trabalho. 
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 Inicialmente, foi instituído pela Portaria CFESS nº. 15, de 2 de abril de 2012, e formado pelos 

seguintes representantes do CFESS: conselheira Juliana Iglesias Melim, conselheira Maria Lúcia 

Lopes da Silva, conselheira Sâmya Rodrigues Ramos, funcionária Sandra Helena Sempé; dos 

CRESS: 23ª Região/RO: Glaucioneide Rodrigues Leão, 3ª Região/CE: Tatiana Raulino de Sousa, 

20ª Região/MT: Aparecido Samuel de Castro Cavalcanti, 12ª Região/SC: Magali Regis Franz, 17ª 

Região/ES: Fabíola Xavier Leal . Por meio da Portaria n. 26, de 2 de julho de 2012, o GT foi 

ampliado com a participação de trabalhadores representantes das 5 regiões , sendo eles: Mary Jane 

Bacury de Lira, do CRESS 1ª Região/PA (norte); João Batista da Silva, do CRESS 3ª Região/CE 

(nordeste); Inara Hamuri Koga Takahara, do CRESS 20ª Região/MT (centro-oeste); Cleonice Maria 

Pokorski Stefani, do CRESS 10ª Região/RS (sul); Elias Azevedo da Silva, do CRESS 7ª Região/RJ 

(sudeste). 

 A Política Nacional de Gestão de Trabalho tem por objetivo estabelecer diretrizes e critérios 

justos e equânimes que fundamente uma política de gestão do trabalho, estruturada em quatro 

eixos: formas de ingresso, jornada de trabalho, plano de cargos, carreiras e remuneração e um 

conjunto de benefícios e incentivos aos trabalhadores, capaz de contribuir para dinamizar e 

aperfeiçoar o trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, visando garantir a qualidade dos serviços 

prestados à categoria profissional e à sociedade. A política foi aprovada no 41º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS em Palmas /TO, com a aprovação da jornada de trabalho de 30 horas semanais 

para os/as trabalhadores/as do Conjunto CFESS/CRESS, com prazo de 2 anos para sua 

implantação.  Foi aprovada a continuidade do GT para 2013. 

 

GT Inadimplência - Grupo de Trabalho para estudos sobre a inadimplência. 

 Constituído por meio da Portaria CFESS n. 29, de 31 de agosto de 2012, estabelecendo a 

seguinte composição: do CFESS: conselheira Kátia Regina Madeira, conselheira Maria Elisa dos 

Santos Braga, conselheira Marinete Cordeiro Moreira, conselheira Raimunda Nonata Carlos 

Ferreira; dos CRESS: Seccional do Acre- 23ª Região/RO – Idma do Nascimento Biggi, 18ª Região 

/SE – Vera Núbia Santos, 8ª Região/DF – Handerson Clayton Lima Nunes, 17ª Região/ES – Aline 

Fardin Pandolfi, 11ª Região/PR - Rafael Garcia Carmona.  

 O GT realizou duas reuniões no ano de 2012, estabeleceu diretrizes para a política de 

combate a inadimplência, construiu a proposta preliminar da campanha de combate à 

inadimplência, minuta de Resolução da campanha e formulário para pesquisa do perfil do 

inadimplente. O GT terá continuidade para prosseguimento das ações em 2013. 

 

GT para Reformulação do Código Eleitoral 
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 Constituído o GT, composto pela assessora jurídica do CFESS, Sylvia Helena Terra, as 

conselheiras Sâmya Rodrigues Ramos, Heleni Duarte, Raimunda Nonata. A partir dos Ofícios 

Circulares CFESS n. 143/2012, de 3 de setembro de 2012 e 191/2012, de 23 de novembro de 2012,o 

GT solicitou contribuições dos CRESS para a reformulação do código eleitoral. Dos 25 CRESS e 

duas Seccionais de base estadual, seis Regionais enviaram contribuições. O GT se reuniu para 

sistematizar e avaliar as contribuições encaminhadas. Teve como ponto central de discussão, a 

forma de votação, quórum (redução ou exclusão), utilização de urna eletrônica, urna volante e 

voto obrigatório. O GT realizou uma reunião em 2012 e dará continuidade e finalização nas ações 

no primeiro semestre de 2013.  

 

GT para estudos sobre a metodologia dos Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS 

Constituído por meio da Portaria CFESS n. 6 e n. 20/2012, estabeleceu a seguinte 

composição. Representantes do CFESS: conselheiras Marlene Merisse, Raimunda Nonata Carlos 

Ferreira, Sâmya Rodrigues Ramos e conselheiro Maurílio Castro de Matos; representantes dos 

CRESS : 25ª Região/TO - Rosinalva da Silva Alves (titular) e Tânia Mara Alves Barbosa (suplente); 

2ª Região/MA - Arlete de Brito Abreu (titular) e Graziela Martins Nunes (suplente); 20ª 

Região/MT - Ana Cristina Amaral; 9ª Região/SP -Mauricléia Soares dos Santos (titular) e Núria 

Pardillos Vieira (suplente); 12ª Região/SC – Zenici Herbts. O GT tem por finalidade discutir 

proposta de nova metodologia para os encontros do Conjunto, com o intuito de potencializar os 

debates como momentos privilegiados de troca de experiência, análise de conjuntura macro 

estrutural e profissional, aprovação das políticas a serem implementadas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS. O GT realizou uma reunião em 2012, quando debateu as contribuições recebidas 

dos CRESS, assim como as contribuições emanadas dos membros do GT, participantes da reunião. 

Construiu relatório com proposta a ser apreciada pelo Conjunto, a qual foi apresentada no 41º 

Encontro CFESS/ CRESS. O relatório foi encaminhado aos Regionais para apreciação e debate a ser 

finalizado no 42º Encontro CFESS/ CRESS, em 2013. A proposta apresentada estabelece 

metodologia que se compõe de três etapas: planejamento, monitoramento e avaliação. 

 

GT Funcionários 

Responsável pelos assuntos relacionados aos funcionários do CFESS. Composto pelas 

conselheiras Sâmya Rodrigues Ramos, Raimunda Nonata Carlos Ferreira e a funcionária Sandra 

Helena Sempé. Foram realizadas duas reuniões em 2012 com funcionários/as sobre a dinâmica 

interna de funcionamento do trabalho, com destaque para a discussão do acordo coletivo e 

discussão da implementação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos/as os/as 

funcionários/as do CFESS. 
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GT Cédula Profissional 

GT constituído e composto pela assessora jurídica, coordenadora executiva do CFESS e um 

conselheiro da comissão administrativo-financeira e um conselheiro da COFI: atividade em 

andamento. 

 

GT Fundo Nacional de Apoio ao CFESS, CRESS e Seccionais. 

 Responsável pela administração do Fundo, composto por conselheiros/as representantes das 

regiões (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul) e das conselheiras do CFESS: Maria Elisa dos 

santos Braga, Juliana Melim e Katia Regina Madeira.  Durante o ano de 2012 foram realizadas duas 

reuniões, para apreciação de projetos apresentados pelos CRESS, conforme tabela a seguir.  

 

Tabela 4 
Projetos apresentados ao Fundo de Apoio em 2012 

CRESS Projeto 

Valor 
solicitado  

R$ 

Valor 
Repassado 

R$ 

Deliberação 

 

4ª Reg./PE Combate a 
Inadimplência no 
Regional  

65.00,00 65.000,00 Deferido 

4ª Reg./PE Objetivo de 
cumprir com o 
pagamento da 
sentença do 
processo movido 
pelo Sindicado dos 
Assistentes Sociais 
de Pernambuco, 
movido contra o 
Regional 

81.892,31 81.892,31 Deferido 

21ª Reg./MS Fortalecimento das 
ações de 
fiscalização no 
Estado de Mato 
Grosso do Sul 

55.000,00 55.000,00 Indeferido 

 

Comissões acompanhadas pelo administrativo-financeiro  

 Comissão de Licitação: composta pela conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira e 

funcionária/o Sandra Helena Sempé e Gleyton Carvalho Amacena; 

 Comissão de Incineração: responsável pela incineração do arquivo permanente – composta 

pelas conselheiras Sâmya Rodrigues Ramos; assessora especial Ana Cristina Abreu e 

assistente administrativo Jarbas Costa Ferreira; 
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 Comissão de Patrimônio: responsável pela catalogação patrimonial do CFESS, composta 

pela conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira, assistente administrativo Wilson Oliveira 

de C. Silva e auxiliar administrativo Maurício Valério Bonfim. 

 Comissão Organizadora do 41º Encontro CFESS/CRESS: composta por conselheiras/o do 

CRESS/TO, André Luis Augusto da Silva, Aurora Moraes dos Santos Silva, Carmem Lucia Kothe 

Vendramini, Giselli de Almeida Tamarozzi Lima, Tânia Mara Alves Barbosa, Rosinalva da Silva 

Alves (suplente); e por conselheiras/o do CFESS, Alcinélia Moreira de Sousa, Erivã Garcia 

Velasco, Maurílio Castro de Matos, Marylucia Mesquita, Raimunda Nonata Carlos Ferreira, com 

o apoio da assessora especial Ana Cristina Abreu. A comissão organizou a realização do 41º 

Encontro Nacional CFESS/CRESS que contou com 274 participantes, entre delegados/as, 

observadores/as e convidados/as. O custeio desse evento é de responsabilidade do CFESS, 

sendo gasto, em 2012, o valor de R$ 234.667,90. 

 

Preservação e ampliação patrimonial do CFESS 

 Preservação e ampliação da estrutura material do CFESS, através do processo de 

manutenção, atualização e controle sistemático do patrimônio e acompanhamento de todo 

processo licitatório para a contratação de serviços e aquisição de bens de capital, quando 

necessário; 

 Melhoria da infraestrutura e modernização dos equipamentos eletrônicos e de informática; 

 Ampliação do patrimônio do CFESS em 2012: superávit patrimonial no valor de R$ 

231.067,59 

 

Demonstrativos físico-financeiros 

 Apoio e Repasse de Recursos aos CRESS 

 Compartilhamento dos custos financeiros com os CRESS que sediaram os Encontros 

Descentralizados em 2012: CRESS/ 11ª Região/PR; CRESS 24ª Região/AP; CRESS 19ª 

Região/ GO; CRESS 13ª Região/ PB; CRESS 7ª Região/ RJ. 

 Repasse aos CRESS o valor de 50% para custeio das despesas bancárias efetuadas para a 

emissão de boletos bancários, conforme estabelece a Resolução CFESS n. 444/2003; 

 Apoio aos CRESS para participação no 41ºEncontro CFESS/CRESS, realizados nos dias 8 a 

11 de setembro de 2012, por meio do reembolso do valor equivalente a uma passagem 

aérea, correspondente ao trecho entre cada estado e Palmas (TO); 

 Gerenciamento dos Fundos criados com saldo positivos do CFESS: 

o Fundo Eventos – criado no ano de 2006 com o propósito de assegurar a 

sustentação financeira dos eventos da categoria. Em 2012 foi utilizado o valor de 
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R$ 234.598,37 destinados aos seminários nacionais (Workshop Definição de 

Serviço Social da FITS; Seminário Nacional de Serviço Social na Educação, 

Seminário Nacional de Serviço Social e Organização Sindical e para custeio de 

despesas com a organização do 14º CBAS)  

o Fundo de Bens Móveis- visa apoiar a estruturação material e aquisição de 

equipamentos pelos CRESS.  

o Fundo Sede – destinado a apoiar os CRESS que não possuem sede própria, em 

forma de doação a fundo perdido.  

o Fundo Capacitação – criado a 2007 com o objetivo de financiar  atividades que 

envolvam  educação continuada.  

As tabelas a seguir demonstram o investimento do CFESS no Conjunto CFESS/CRESS com 

vistas à consolidação do projeto ético-político, sobretudo os investimentos e/ou retorno aos CRESS 

por meio de ajuda de custo, passagens para participação em seminários realizados, Encontros 

Descentralizados, Encontro Nacional CFESS/CRESS, aquisição de sistemas operacionais, repasses 

a fundo perdido, bem como a execução orçamentária demonstrada a partir dos grandes grupos de 

elementos de despesas. 

Tabela 5 

Aportes do CFESS aos Fundos 

Discriminação do Fundo Aporte CFESS 2012 (R$) Saldo em dez/12 (R$) 

Fundo Sede 

 

107.460,66 

Fundo Bens Móveis 

 

100.840,14 

Fundo Capacitação 50.000,00 267.918,30 

Fundo Eventos 250.000,00 320.909,91 

Fundo Nacional de Apoio aos 
CRESS/Seccionais/CFESS 44.182,60 149.310,10 

Total Geral 344.182,60 854.779,74 

 

A tabela seguinte indica os recursos orçamentários do CFESS que foram investidos 
diretamente em atividades para os CRESS em 2012. Tal montante representa 25,23% das 
despesas efetuadas em 2012. 

 

 

Tabela 6 

Recursos Repassados pelo CFESS aos CRESS 
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Discriminação da Despesa Montante R$ 
% em relação ao total despesa 

do CFESS 

Manutenção SISCAWEB 323.232,07 6,79 

Despesa bancária-
ressarcimento (50%) 215.661,04 4,53 

Encontro Nacional 
CFESS/CRESS 234.667,90 4,93 

Encontros Descentralizados 82.781,65 1,74 

Fundo Nacional de Apoio 
aos CRESS 44.182,60 0,93 

Sub – Total 900.525,26 18,93 

Aporte Fundo Eventos/ 
Capacitação 300.000,00 6,30 

Sub-Total 300.000,00 6,30 

Total Geral  1.200.525,26                25,23 

Observações: 

1. A despesa realizada pelo CFESS no exercício de 2012 foi de R$ 4.759.232,44. 
2. Os recursos referentes ao Fundo Bens Móveis, Capacitação e Eventos está depositado nas 
respectivas contas, para ser utilizado no exercício de 2013. 

 

Demonstrativo Físico Financeiro de Receitas e Despesas  

A tabela seguinte apresenta a receita arrecadada pelo CFESS durante o ano de 

2012 e as despesas efetuadas, incluindo os aportes efetuados nos Fundos específicos 

indicados anteriormente, e cujo saldo será revertido em ações para Conjunto 

CFESS/CRESS, tanto em ações coletivas, como em ações específicas para os CRESS. 

 

Tabela 7 

Receita e Despesa do CFESS em 2012 

Discriminação da Receita Arrecadada Montante (R$) % 

Receita Patrimonial 141.462,32 2,95% 

Transferências Correntes (cota parte) 4.359.744,83 90,92% 

Outras Receitas Correntes 294.159,69 6,13% 

Total Receita 4.795.366,84 100,00% 

Discriminação da Despesa Realizada Montante (R$) % 

Pessoal e Encargos Sociais 973.546,72 20,46% 
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Vale Alimentação/Transporte/Auxílio creche 131.918,69 2,77% 

Assistência Médica 57.694,95 1,21% 

Assessorias 362.922,26 7,63% 

Sub-total 1.526.082,62 32,07% 

Material de Consumo 51.935,48 1,09% 

Sub-total 51.935,48 1,09% 

Serviços prestados PF 65.326,35 1,37% 

Sub-total 65.326,35 1,37% 

Manutenção Sede (condomínio, energia, telefone, 
seguro e outros) 121.506,86 2,55% 

Serviços Gráficos 76.854,95 1,61% 

Serviços Postais 91.244,59 1,92% 

Despesas Bancárias 215.661,04 4,53% 

Manutenção do Software Conjunto CFESS/CRESS 330.412,05 6,94% 

Despesas Reunião Plenária 388.595,59 8,17% 

Encontro Nacional CFESS/CRESS 234.667,90 4,93% 

Encontros Descentralizados 82.781,65 1,74% 

Publicações no DOU 6.788,82 0,14% 

Comissões Regimentais e Temáticas 1.091.822,33 22,94% 

Aplicação Fundo Eventos/Capacitação 300.000,00 6,30% 

Fundo Nacional de Apoio aos CRESS 44.182,60 0,93% 

Investimentos - Bens Patrimoniais 131.369,61 2,76% 

Sub-total 3.115.887,99 65,47% 

 Total de Despesas 4.759.232,44 100,00 

 Resultado Positivo 36.134,40 0,75% 
 

 

Conselho Fiscal  

O Conselho Fiscal (CF) é o órgão de controle interno do CFESS, de caráter legal e regimental, 

e tem por finalidade zelar pela regularidade da gestão administrativo-financeira da entidade. Sua 

principal função é apreciar as contas do CFESS e dos CRESS, verificando a forma e o conteúdo dos 

documentos contábeis e financeiros. Para o exercício de suas atribuições, o CF tem a prerrogativa 
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de solicitar todas as informações e proceder todas as verificações que julgar necessárias ao fiel 

cumprimento da legislação pertinente às decisões do Conjunto CFESS/CRESS. 

A ação do CF está articulada à comissão administrativo-financeira e à tesouraria, visando 

contribuir para a gestão democrática e coordenada dos recursos financeiros a partir dos eixos de 

trabalho do Conjunto CFESS/CRESS, sejam estes de caráter legal, regimental, técnico, 

administrativo ou político. O CF conta com a assessoria contábil contratada pelo CFESS, a qual 

oferece o suporte técnico para essa atividade específica.  

 

Atividades Programadas  

1. Realizar reuniões ordinárias para análise dos balancetes mensais, reformulações 

orçamentárias, propostas orçamentárias e relatório de atividades do CFESS e dos CRESS; 

2. Submeter ao Conselho Pleno do CFESS, para aprovação, as análises dos balancetes mensais, 

reformulações orçamentárias e prestação de contas do CFESS e dos CRESS; 

3. Acompanhar a execução orçamentária do CFESS e dos CRESS; 

4. Examinar os documentos contábeis do CFESS, sugerindo providências para regularização, 

quando necessárias; 

5. Participar das reuniões da Comissão Administrativo-Financeira; 

6. Apresentar a prestação de contas do CFESS para a Comissão Especial.  

 

Ações Realizadas  

 Realização de sete reuniões ordinárias do Conselho Fiscal (fevereiro, março, abril, junho, 

agosto, outubro, dezembro); 

 Acompanhamento da execução orçamentária do CFESS e dos 25 CRESS por meio da análise 

dos balancetes mensais, reformulações orçamentárias, prestação de contas anual e do 

relatório de atividades, sendo que foram analisados os balancetes de 16 regionais. Verificou 

se 9 regionais não encaminharam os balancetes de 2012.  

 Análise e apresentação em reunião do Conselho Pleno da proposta orçamentária do CFESS e 

de18 CRESS; 

 Análise e apresentação em reunião do Conselho Pleno do relatório de atividades de 18 

CRESS; 

 Análise de reformulação orçamentária de seis CRESS;  

 Análise da prestação de contas de 18 CRESS; 

 Exame criterioso dos documentos contábeis do CFESS; 

 Realização de reunião com a assessoria contábil e comissão administrativo-financeira; 
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  Encaminhamento junto ao Conselho Pleno de três manifestações contábeis, elaboradas pelo 

assessor contábil Vilmar Medeiros, referentes a três Regionais com documentação em atraso 

com o CFESS; 

 Encaminhamento junto ao Conselho Pleno de quatro manifestações jurídicas, elaboradas pela 

assessora jurídica Sylvia Helena Terra, referentes a quatro Regionais que se encontram com 

documentação em atraso com o CFESS; 

 Apresentação de relatório ao Conselho Pleno do CFESS, enfatizando a situação financeira e 

orçamentária de alguns Conselhos Regionais.  

 

1.3 AVALIAÇÃO 

Durante o ano de 2012 o Conjunto CFESS/CRESS realizou algumas capacitações, 

viabilizadas pela IMPLANTA, de forma a proporcionar aos Regionais maior entendimento dos 

novos sistemas. O seminário realizado em novembro de 2011 deu início a esse processo que se 

encontra em andamento e com a participação efetiva da assessoria contábil do CFESS, da diretoria 

e do Conselho Fiscal. 

As mudanças em alguns sistemas operacionais como o SISCONT-NET e a adoção do 

SISPAT, bem como a homologação e a implantação do sistema do Sistema de Controle de 

Credenciamento de Campos de Estágio para 2013, são exemplo do aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão, da mesma forma que o apoio financeiro realizado junto aos CRESS com 

dificuldades tanto na dimensão financeira como administrativa, as visitas aos Regionais, intitulada 

CFESS na Estrada, expressam a capacidade do exercício da democracia e da transparência na gestão 

administrativo- financeira do Conjunto.  

O saldo patrimonial e a coerência entre a arrecadação e os investimentos e gastos também 

revelaram aspectos positivos nessa área no decorrer do ano, apesar de se ter percebido elevados 

índices de inadimplência em vários Regionais. Assim, o desafio é continuar aprofundando a 

democracia na gestão e a solidariedade entre os componentes do Conjunto, além de avançar na 

elaboração e implementação de uma política de combate à inadimplência, a partir de 2013.  

O processo democrático de uma gestão se expressa também nas deliberações do 41º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, que apontam os caminhos a serem seguidos e que, por meio das 

comissões e grupos de trabalho instituídos vem consolidando a política administrativo-financeira 

do Conjunto. 
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2. COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – 

COFI  

Coordenação: Conselheira Rosa Lúcia Prédes Trindade  

 

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do CFESS desenvolveu suas ações no ano 

de 2012, pautando-se nas diretrizes da Política Nacional de Fiscalização, no planejamento da COFI 

para 2012 e nas deliberações do Encontro Nacional CFESS-CRESS de 2011 e 2012.  

 

2.1. ATIVIDADES PROGRAMADAS  

As ações previstas para a COFI, no ano de 2012, se relacionam às deliberações contidas no 

Relatório do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS, e tratam das seguintes temáticas relativas à 

fiscalização profissional do Serviço Social: práticas terapêuticas, implementação da carga horária 

de 30 h sem redução salarial, concurso público, atribuições profissionais, Serviço Social no campo 

sociojurídico, organização política dos assistentes sociais, assédio moral, supervisão de estágio.  

O orçamento estimado em R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais), possibilitou a 

execução do Plano de Ação da COFI-2012, que previu o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 

1. Ações relativas à Resolução 569/2010 (práticas terapêuticas): 

 Realizar avaliação das situações identificadas pela fiscalização como práticas terapêuticas, 

bem como, dos conteúdos pedagógicos de especialização, ofertados por curso de Serviço 

Social. 

 Elaborar e enviar ofício aos CRESS, encaminhando o instrumental para utilização pela 

fiscalização. 

 Sistematizar as respostas dos CRESS e elaborar um documento. 

 Participação em debates junto as COFIs dos Regionais. 

 Planejar a discussão sobre as práticas terapêuticas com as COFIs, em 2012. 

 Propor que esse debate seja realizado nos Fóruns Regionais das COFIs. 

2. Ações relativas a concurso público para assistentes sociais: 

 Elaborar o projeto de campanha e encaminhar as ações junto aos CRESS e demais órgãos 

nacionais. 

 Acompanhar e realizar ações que visem o preenchimento de novas vagas do INSS. 

 Realizar reuniões com gestores, poder legislativo e entidades representativas dos 

trabalhadores (no âmbito federal). 

3. Ações relativas ao cumprimento da Lei 12.317/10 (30 h):  

 Acompanhar e alimentar o “Observatório das 30 horas para os Assistentes Sociais”, no site 

do CFESS. 



 
32 

 Manter as ações previstas na deliberação 3 acerca da Lei no 12.317/2010. 

 A partir do mapeamento realizado em 2011, planejar as ações de acompanhamento das 30 

horas. 

4. Ações relativas à intimação de assistentes sociais para emissão de laudos e pareceres: 

 Realizar estudo jurídico para verificar se existem implicações decorrentes da intimação de 

profissionais das prefeituras para elaboração de estudos e pareceres sociais para o campo 

sociojurídico. 

5. Ações relativas à divulgação das normatizações sobre estágio 

 Produzir a brochura e encaminhar à comissão de formação versão preliminar acerca da 

Resolução CFESS n. 533/08, da Política Nacional de Estágio e outras legislações pertinentes, 

para utilização em âmbito nacional. 

 Divulgar, em interface com as Comissões de Formação e Comunicação, material informativo 

cartaz, brochura e outros. 

6. Ações relativas a alterações na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações: 

 Produção de documento propondo alteração para a próxima edição do CBO para 

encaminhar ao MTE. 

 Reiterar ofício enviado ao MTE, solicitando o aperfeiçoamento da redação acerca da 

discriminação da ocupação de Assistente Social e encaminhando o documento produzido 

(PRIORIDADE). Articular com MDS e FENTAS para revisão da CBO. 

7. Ações Relativas ao Campo Sociojurídico: 

 Ações do GT sociojurídico 

 Defender a ampliação da inserção de assistentes sociais no campo sociojurídico como uma 

das estratégias para viabilizar e fortalecer a defesa do ECA e do Estatuto do Idoso Articular 

com a deliberação 2 em defesa do concurso (audiência com CNJ). 

 Defender a existência de equipe multiprofissional, com participação do assistente social, 

conforme previsto na Lei de Execuções Penais e defender a implantação da Portaria 

Interministerial n. 2.048/2009, na garantia dos direitos humanos. 

8. Ações relativas à produção e atualização de material sobre as atribuições privativas do/a 

assistente social 

 Construir o texto que atualiza a publicação de brochura sobre as atribuições privativas e 

produzir resoluções que detalhem competências e atribuições incorporando debates 

acumulados e pareceres jurídicos produzidos (CFESS). 

9. Ações relativas à fiscalização na saúde: 

 Elaborar uma sistematização das fiscalizações dos serviços e unidades de saúde com o 

produto das informações enviadas pelos CRESS até junho 2012. 
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10.  Ações relativas à alteração da tabela de procedimentos do SUS: 

 Fazer gestão junto ao Ministério da Saúde visando alteração da tabela de procedimentos do 

SUS: 

 Analisar a tabela de procedimentos relativos ao assistente social; 

 Enviar ofício/exposição de motivos ao Ministério da Saúde, solicitando alteração dos 

procedimentos constantes da tabela e apresentando proposta de procedimentos compatíveis 

com a profissão;  

 Articular junto às representações e ao FENTAS; 

 Marcar audiência com o Ministério da Saúde.  

11.  Ações relativas ao estágio em Serviço Social: 

 Acompanhar a implementação do sistema de cadastramento nacional campos estágio. 

 Efetivar estudo jurídico acerca da supervisão de campo de número excessivo de acadêmicos, 

num mesmo semestre, em períodos diversos e de forma concentrada, por um mesmo/a 

assistente social e pautar o debate junto com a ABEPSS. 

 Discutir, junto com a ABEPSS e ENESSO, as situações em que na realização de estágio, a 

supervisão acadêmica seja realizada em um estado da federação e a supervisão de campo em 

outro. 

 Aprofundar o debate sobre a necessidade de mudança da Resolução CFESS n. 533/2008 

quanto à obrigatoriedade das UFAs informarem a carga horária semanal dos supervisores de 

campo e demais itens previstos no Sistema Nacional de Cadastramento dos campos de 

estágio. 

 Realizar Seminário Nacional Serviço Social e a Organização Sindical. 

12.  Ações relativas à avaliação de impacto da Resolução CFESS n. 493/2006: 

 Construir instrumental para avaliação do impacto da aplicação da Resolução CFESS n. 

493/2006; 

 Encaminhar o instrumental aos CRESS via ofício, definindo prazo de três meses para o 

processo de avaliação. 

 Sugerir que a Resolução seja pautada nos fóruns das COFIs. 

 

13.  Alterações nos instrumentais de fiscalização no Siscafw: 

 Alterar o Termo de Visita de Fiscalização 

 Atender à necessidade de imediata notificação das situações irregulares de trabalho do/a 

assistente social;  

 Inserir nos campos das irregularidades: insalubridade (com espaço para a identificação dos 

quesitos insalubres previstos pela referida Resolução); inexistência das condições que 
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garantam a inviolabilidade do material técnico; inexistência de condição de atendimento 

sigiloso; carga horária que exceda 30 horas semanais;  

 Inserir o prazo para adequação da situação notificada;  

 Inserir campo para assinatura do responsável pela instituição (notificado). 

  

14.  Alterar o Relatório de Visita de Fiscalização, incluindo o registro da carga horária antes e 

depois da Lei n.8.662/1993 alterada pela Lei n. 12.317/2010 (Lei das 30h.) 

15.  Acompanhamento da constituição dos Fóruns Regionais das COFIs; 

 Socializar informações acerca dos fóruns regionais das COFIs 

 Enviar ofício aos CRESS incentivando a criação dos fóruns 

16.  Ações Relativas à Obrigatoriedade da Inscrição dos Assistentes Sociais Docentes: 

 Elaborar e divulgar amplamente folders, cartazes e outros, reafirmando junto aos docentes 

assistentes sociais a obrigatoriedade de manterem ativa sua inscrição no CRESS e a 

produção de um CFESS Manifesta a ser distribuído na Oficina Nacional da ABEPSS, em 

novembro de 2011; 

 Aprofundar o debate com a ABEPSS visando elaborar documentos que possam subsidiar 

ações conjuntas. 

17.  Ações Relativas à Questão do Assédio Moral 

 Acompanhar os PLs e material que versam sobre assédio moral. 

 Articular com os movimentos sociais. 

 

2.1. ATIVIDADES REALIZADAS 

As atividades aqui descritas serão apresentadas conforme as ações previstas no Plano de 

Ação e complementadas por atividades decorrentes de demandas recebidas pela COFI /CFESS 

para 2012.   

 

Ações relativas à Resolução n. 569/2010 (práticas terapêuticas): 

  Realizado levantamento junto aos CRESS, a partir das respostas enviadas por 11 CRESS. A 

sistematização não foi concluída e estará pautada a discussão no Seminário das COFIs 

previsto para os dias 30 e 31/05 e 01/06/2013. Pretende-se neste Seminário, além de debater 

as práticas terapêuticas contemplando também os conteúdos pedagógicos dos cursos, definir 

um instrumental para uso da fiscalização. 

 

Defesa de concursos públicos para assistentes sociais em todas as áreas de atuação nas esferas 

do governo. 
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  Campanha Nacional “Assistentes Sociais Lutam por Concursos Públicos” foi relançada em 

outubro de 2012, durante o Seminário de Organização Sindical realizado pelo CFESS. 

Confecção de cartaz e folder da Campanha, material distribuído para todos os CRESS. 

 Especificamente sobre o INSS, o CFESS continuou as ações visando à contratação de mais 

aprovados no concurso público do INSS e preenchimento todas as vagas existentes. Em 2012, 

foram contratados mais 200 aprovados e o CFESS acompanhou o processo realizou reuniões 

com o INSS. Realizamos reunião com a Diretora de Saúde do Trabalhador em 18 de julho, 

junto com a FENASPS. Também em articulação com a FENASP, o CFESS realizou em abril 

de 2012 o Encontro Nacional de Assistentes Sociais do INSS. 

 Elaboração de respostas a demandas dos CRESS relativas a irregularidades ocorridas em 

editais de concursos nacionais e estaduais. Além das orientações aos CRESS sobre os 

procedimentos jurídicos e políticos, o CFESS, quando necessário, enviou ofícios às 

instituições responsáveis visando sanar as irregularidades identificadas, especialmente sobre 

atribuições da/o assistente social e carga horária. 

 

Ações políticas para cumprimento da Lei n. 12.317/2010 que estabelece jornada de 30 horas, sem 

redução de salário para assistentes sociais. 

 Coordenação das ações nacionais do Dia Nacional de Luta em defesa das 30 horas, em 30 de 

maio de 2012, realizadas nos Estados e Municípios pelos CRESS, através das seguintes 

estratégias políticas: concentrações em espaços públicos, onde as/os assistentes sociais 

ocuparam praças, ruas, assembleias legislativas, prefeituras, câmaras estaduais, 

universidades e locais de trabalho em todas as regiões do Brasil, exigindo o cumprimento da 

lei, com divulgação de cartazes, panfletos, adesivos e faixas, seguido de atos públicos; 

audiências públicas; debates e seminários; reunião com gestores públicos e empregadores 

privados.  

 Em função da ação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão que para 

reconhecimento das 30hs retirou os/as assistentes sociais da relação dos profissionais que 

podem optar pela redução da jornada de trabalho com a redução de salários, o CFESS 

começou a preparar recurso jurídico na perspectiva de reverter esta decisão, o que será 

concluído em 2013. 

 Continua ativa a ação dos CRESS para o cumprimento da lei e o “Observatório das 30 

horas”, que continua sendo alimentado, necessitando de um trabalho de sistematização das 

informações por parte do CFESS.  
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 A campanha pelo concurso público contempla também os elementos necessários para 

subsidiar o diálogo junto às prefeituras, secretarias, órgãos públicos e organizações para 

reconhecer esta lei federal. Foi entregue ao MDS o material da campanha. 

 Realização de reunião com a Diretora de Saúde do Trabalhador, Sra. Verusa Guedes, no dia 

18 de julho de 2012 , solicitada pelo CFESS e FENASPS. 

 Participação do CFESS em audiências e atividades promovidas nos estados: 

 Mobilização do CRESS-RJ para implantação das 30h na Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, em abril 2012; 

 Debate promovido pelo CRESS-DF sobre 30 horas - 25 de abril 2012, em Brasília (DF). 

Sâmya Rodrigues Ramos- CFESS e Sylvia Terra- assessora jurídica- CFESS; 

 Participação da assessora jurídica Sylvia Terra em audiência do CRESS-TO realizada na 

sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Palmas. 

 Campanha “STF, vote contra a ADIN 4.468”, conclamando toda a categoria a assinar o 

documento, em defesa da constitucionalidade da Lei n. 12.317/2010. O Abaixo-assinado 

contra ADIN 4468 da Confederação Nacional de Saúde, até dezembro de 2012, já conta com 

mais de 28 mil assinaturas. 

 O Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentaram 

parecer favorável à constitucionalidade de Lei n. 12.317/2010, que estabeleceu a jornada 

máxima de 30 horas semanais sem redução salarial para assistentes sociais (matéria site 

13/12/2013). 

 

Ações relativas à intimação de assistentes sociais para emissão de laudos e pareceres: 

 Divulgação, em agosto de 2012, de Parecer Jurídico nº 10/12, de lavra da assessora jurídica 

do CFESS, aprovado pelo Pleno do CFESS, que trata de “DETERMINAÇÃO emanada do 

PODER JUDICIÁRIO, mediante intimação a assistentes sociais lotados em órgãos do Poder 

Executivo e outros para elaboração de estudo social, laudos, pareceres/ Caracterização de imposição 

pelo Poder Judiciário, de trabalho não remunerado, gerando carga de trabalho excessiva”, 

 

Ações relativas a alterações na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações: 

 Elaborado documento com proposta de alterações na CBO referentes à descrição sumária das 

competências profissionais, das características de trabalho e das condições gerais de 

exercício, relativas à ocupação 2516 (assistentes sociais e economistas domésticos) e 

encaminhado ao MTE-Ministério do Trabalho e Emprego/CBO. No ofício enviado ao 

MTE/CBO foi solicitada reunião para tratar das alterações propostas. 
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 Reunião com o MDS-Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,  Ministério 

que também pleiteia algumas alterações e inclusões na CBO devido às mudanças 

promovidas pelo SUAS na área de assistência social, visando expor os motivos que levam o 

CFESS a defender a separação da família ocupacional hoje dividida com os economistas 

domésticos – especificidades distintas de atuação profissional – e a reformulação da 

descrição hoje em vigor, que não coaduna com a ação dos/das assistentes sociais.  

 Audiência no dia 31/05 com o MDS e MTE e o CFESS para discutir a necessidade de mudar 

a descrição na CBO e separar a família do/da assistente social e do economista doméstico. 

 Participação de oficina de trabalho na FIPE (SP), realizada em SP (entidade contratada pelo 

MTE para a revisão da CBO), no dia 19/12, visando alterar a descrição da classificação 

do/da assistente social, com participação de profissionais indicados pelo CFESS, pelo MDS e 

pela FIPE. A COFI / CFESS participou dessa atividade como observadora. O resultado desta 

oficina foi a alteração da Tabela das Atividades da Família Ocupacional 2516, especificando o 

que o/a assistente social realiza, de acordo com as discussões no interior da profissão. 

 

Ações relativas ao Campo Sociojurídico: 

GT SOCIOJURÍDICO 

 Após a elaboração do Relatório Preliminar elaborado pelo GT em 2011, a partir dos dados 

fornecidos pelos Conselhos Regionais, o GT foi retomado com nova composição indicada no 

40º Encontro Nacional.  Uma primeira reunião do GT ocorreu em 10/03 no RJ, com os 

membros representantes do CFESS (Heleni Duarte Dantas de Ávila, Maurílio Castro de 

Matos, Alcinélia Moreira de Sousa, Erivã Garcia Velasco e Marlene Merisse), objetivando 

balizar as ações do GT e planejar os próximos passos, tendo em vista a complexidade e a 

dimensão dos trabalhos. Disto resultou a necessidade de contratação de consultoria 

especializada, onde em Conselho Pleno do CFESS foi aprovada a contratação da Profª.Drª. 

Elisabete Borgianni (Presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 

 A retomada do GT com a presença dos CRESS-PA (Marlene Monteiro), CRESS-RS (Silvia 

Tejadas), CRESS-MS (Rose Nila Cardoso), CRESS-PE (Tanany dos Reis), CRESS-RJ (Charles 

Toniolo) e da consultora Elisabete Borgianni ocorreu nos dias 04 e 05/05/2013, quando foi 

apresentada a trajetória do GT e o material produzido anteriormente junto aos CRESS e os 

produtos necessários na sistematização.  

 Os trabalhos continuaram nos dias 18 e 19 de agosto quando a assessoria apresentou o 

primeiro produto, ou seja, um conjunto de três produções distintas, onde um primeiro 

produto, elaborado pela assessora, focava a análise história acerca da constituição do 
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denominado “campo sociojurídico” e a inserção do serviço social; ao mesmo tempo, 

construía uma definição sobre o conceito “campo” e “área”. Um outro produto, elaborado 

pela assistente social Ms. Áurea Satomi Fuziwara (contratada pela consultora), apresentava a 

sistematização dos dados do relatório anterior, organizando as inserções do profissional e as 

questões apontadas pelos CRESS nesses espaços sócio-ocupacionais. O terceiro produto, 

elaborado pela assistente social Ms.Valéria Albuquerque (contratada pela consultora), 

apresentou um levantamento sobre a estrutura e o sistema de Justiça no Brasil. 

 Em decorrência da complexidade dos debates que se seguiram, da necessidade de 

aprofundamento das informações e de dados e das questões contratuais da consultoria com o 

CFESS, não foi possível concluir os trabalhos antes do Encontro Nacional. 

 No 41º Encontro Nacional, o GT buscou concluir os trabalhos antes do Encontro Nacional, 

mas devido à complexidade das discussões e a necessidade de complemento de informações, 

foi deliberado que o produto final fosse entregue em junho de 2013 para leitura dos CRESS. 

 A coordenação do GT solicitou informações aos CRESS, as quais foram encaminhadas à 

consultoria até dezembro/2012 para inclusão nos estudos.  

 

Ações realizadas em defesa da inserção de Assistentes Sociais no Sociojurídico 

 Algumas questões hoje presentes na oferta de concurso público neste campo foram 

contempladas pelo lançamento da campanha por concurso público e outras pelas ações 

específicas dos CRESS regionais. 

 Em 2012, o CFESS não obteve resposta do CNJ sobre a solicitação de audiência, o que será 

reiterado em 2013. 

 Em 09 de novembro, houve o Seminário Nacional: Atuação Interdisciplinar no Sistema 

Prisional Brasileiro, organizado pelo CFESS em conjunto com o CFP, CNJ, CNPCP, DEPEN-

MJ. As conselheiras Ramona Carlos e Kátia Madeira estiveram presentes pelo CFESS. O 

evento teve a participação de 100 pessoas presenciais e 2.500 participantes online. Ocorreram 

diversas matérias no site do CFESS, mobilizando a categoria.  

 

Ações Relativas às atribuições privativas do/a assistente social 

 Publicada em formato digital (versão impressa será distribuída em 2013) nova edição da 

brochura sobre as atribuições privativas, com a manutenção do texto da Profª Marilda 

Iamamoto e inclusão de uma nova apresentação elaborada pela COFI /CFESS. 

 Recebimento de várias consultas dos CRESS e de assistentes sociais sobre irregularidades nas 

suas definições no âmbito das instituições. Trata-se de questões relativas às definições 

indevidas em editais de concursos públicos, às requisições equivocadas por parte de gestores 
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e empregadores, bem como sobre a criação de cargos/funções e até profissões com previsão 

de atribuições que colidem com aquelas definidas para o assistente social. Essas temáticas 

foram discutidas em reuniões da COFI, respondidas para os CRESS através de documentos. 

A sistematização dessas questões será um subsídio importante para a programação dos 

debates do Seminário das COFIs a ser realizado em 2013, que tratará das competências e 

atribuições profissionais. 

 Participação da conselheira Rosa Prédes no 4º Fórum de Assistência Social do Ministério da 

Defesa (4ª FASMUD), de 2 a 4 de outubro de 2012, no Centro de Estudos de Pessoal do 

Exército, no Leme/RJ. Na pauta o CFESS contribuiu com a discussão sobre as atribuições 

profissionais do assistente social e sobre a formação profissional, juntamente com a ABEPSS. 

 

Ações relativas ao Serviço Social na Saúde 

 Sistematização sobre as fiscalizações em serviços de Nefrologia, Oncologia, NASF e Saúde 

Mental foi elaborada pelo CFESS. 

 As ações junto ao Ministério da Saúde visando alteração da tabela de procedimentos do SUS 

não foram concluídas em 2012, pois dependem do acesso às informações que precisam ser 

obtidas junto ao Ministério. A audiência foi solicitada, mas ainda não realizada, ficando para 

2013. 

 Participação da Conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira no Seminário “O Assistente 

Social na Saúde – Avanços e Desafios no Cotidiano da Atuação Profissional”, realizado pelo 

CRESS-SP no dia 13 de dezembro de 2012, em Guarulhos/SP. 

 

Ações relativas ao estágio em Serviço Social 

 A COFI produziu cartaz e brochura de estágio, em articulação com a Comissão de Formação. 

A brochura está pronta encontrando-se em fase de publicação para 2013. Durante o 41º 

Encontro Nacional foi lançado o cartaz, distribuído para todos os CRESS.  

 Acompanhamento do trabalho da IMPLANTA para criação do aplicativo para padronizar o 

credenciamento de campos de estágio e a fiscalização da supervisão direta, de acordo com a 

Resolução CFESS n. 533/08, em articulação com GT Trabalho e Formação. Atividade 

concluída em 2012, com a participação da COFI nas reuniões juntamente com a Comissão de 

Formação e na reunião virtual com os CRESS ocorrida em 08/08/2012. 

 Continuidade das orientações, juntamente com a Comissão de Formação, aos CRESS e aos 

profissionais sobre irregularidades no exercício da atribuição privativa de supervisão de 

estagiários e envio de ofícios a instituições. 
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 Elaboração de Ofício Circular CFESS n. 64/2012 orientador sobre Irregularidades na 

Declaração de Estágio Curricular, conforme disposto no art. 1º da nova redação do art. 28, 

inciso III, da Resolução 582/2010, em razão das inovações introduzidas pela Resolução 

CFESS nº 588 de 16 de setembro de 2010. Ofício enviado aos CRESS em 23/04/2012. 

 Participação da conselheira Sâmya Rodrigues, na condição de palestrante no debate sobre 

estágio realizado durante o ENPESS pela ABEPSS, em Juiz de Fora/MG, em novembro.  

 Participação da Conselheira Rosa Prédes no Fórum Distrital de Supervisores em Brasília-DF, 

mês maio 2012. 

 

Ações relativas ao debate sobre organização sindical: 

 Realização do Seminário Serviço Social e Organização Sindical, em outubro de 2012, no Rio 

de Janeiro, em conjunto com o CRESS-RJ. 

 

Ações relativas à avaliação de impacto da Resolução CFESS n. 493/2006: 

 Estas ações foram transferidas para o Plano de Ação da COFI 2013. 

 

Ações para alterar os instrumentais de fiscalização no Siscafw (Termo de Visita de Fiscalização 

e Relatório de Visita de Fiscalização)  

 Retomada das modificações propostas pelo GT Siscafw em 2011 e incorporação das 

alterações previstas nas deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Contatos com 

a Implanta para viabilizar as modificações. 

 CFESS acompanhou o Treinamento Virtual SISCAFW realizado com a IMPLANTA, em 9 e 

10/10/12, com a participação dos CRESS. 

 As modificações serão implantadas no Sistema em 2013. 

 

Acompanhamento da constituição dos Fóruns Regionais das COFIs; 

 Participação da COFI/CFESS na reunião do Fórum das COFIs da região Sul, em julho 2012. 

 O CFESS esteve representado pela conselheira Erivã Velasco; 

 Participação da COFI/CFESS na instalação do Fórum das COFIs das regiões Nordeste e 

Centro Oeste, em julho 2012. O CFESS esteve representado pelas conselheiras Rosa Prédes e 

Marylucia Mesquita, e Erivã Velasco, respectivamente; 

 Participação do CFESS em reuniões das COFIs dos CRESS 9ª e 6ª Região. O CFESS esteve 

representado pelas conselheiras Juliana Melin e Rosa Prédes, respectivamente. 

 

Ações Relativas à Obrigatoriedade da Inscrição dos Assistentes Sociais Docentes 
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 Em 2012, o CFESS incluiu na pauta do conselho pleno de agosto um debate com o professor 

Roberto Lehr sobre a Universidade e a política de ensino superior, incluindo a discussão 

sobre a autonomia universitária e a vinculação dos docentes a conselhos profissionais. 

 No Conselho Pleno de novembro o debate foi retomado entre os conselheiros e ficou 

deliberada a elaboração de um CFESS Manifesta a ser entreguem em evento nacional da 

ABEPSS, em 2013.  

 O tema também será pautado na reunião com a nova gestão da ABEPSS, em 2013. 

 

Ações Relativas à Questão do Assédio Moral 

 O CFESS continuou acompanhando a tramitação dos PLs sobre assédio moral, bem como 

pautando esta questão nos debates em que tem participado em articulação com os CRESS e 

com os movimentos sociais. 

  

Além das reuniões ordinárias durante as reuniões do Conselho Pleno do CFESS, a COFI 

realizou duas reuniões extraordinárias em março e outubro de 2012, para dar encaminhamentos às 

demandas. 

 

2.2. AVALIAÇÃO 

No ano de 2012 a COFI/CFESS conseguiu encaminhar várias ações relativas às deliberações 

previstas no 40º Encontro Nacional CFESS CRESS, muitas delas advindas de encontros anteriores. 

Destacamos a campanha do concurso público e a revisão do Serviço Social na CBO, como exemplo 

de ações pendentes há alguns anos. A luta pelas 30 horas semanais de trabalho sem redução 

salarial continua sendo uma pauta fundamental e com novos desafios jurídicos e políticos. 

Também vale destacar a realização de reuniões dos Fóruns Regionais das COFIs. Em 2012, a COFI 

CFESS continuou recebendo demandas de orientações por parte dos CRESS e por assistentes 

sociais, ainda que num volume bem menor que em 2011, talvez expressando uma maior 

organização das COFIs dos CRESS, após a fase de transição de gestão. Os temas que mais geraram 

consultas foram: 30 horas, declaração de estágio e atribuições.  

Em 2012 continuamos a reflexão e debate sobre a relação entre a normatização e o processo 

educativo presente na fiscalização do exercício profissional, pois ainda parece ser um desafio para 

as gestões dos CRESS. 
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3. COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS – CEDH 

Coordenação: Conselheira Marylucia Mesquita Palmeira 

 

A Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS (CEDH/CFESS) desenvolve suas 

atividades em sintonia com as demais comissões e em cumprimento às deliberações do Encontro 

Nacional CFESS/CRESS, ao plano de ação aprovado a cada ano no Conseçho Pleno do CFESS, 

bem como em sintonia com a campanha de gestão na perspectiva de afirmar e fortalecer o projeto 

ético-político profissional.  

A organização por eixo temático não redunda no entendimento de que os desafios éticos e a 

luta por direitos humanos envolva apenas esta comissão. Afinal, o debate e os desafios éticos 

assumem posição transversal no conjunto das ações implementadas pelo CFESS por meio das 

demais comissões.  

O ano de 2012 foi um ano de muitos desafios quando identificamos profunda regressão de 

direitos na vida cotidiana. Criminalização dos movimentos sociais, impunidade frente aos crimes 

praticados durante a ditadura, mercantilização da educação e da saúde, avanços do 

conservadorismo moral e dos fundamentalismos religiosos, desemprego, esvaziamento do sentido 

ético na política, avanço do Estado Penal e banalização da barbárie. 

Diante deste cenário, acreditando que “sem movimento não há liberdade” seguimos em 

frente com a necessidade de recriar estratégias de resistência e fortalecer articulações com outros 

sujeitos coletivos que tenham como horizonte societário a emancipação humana e não a barbárie. 

 

3.1 ATIVIDADES PROGRAMADAS 

O Plano de Ação da CEDH para 2012 foi elaborado a partir das deliberações do 40º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS1 (Brasília, 2011) e dos compromissos historicamente assumidos no âmbito 

do projeto ético-político profissional. E além das referências mencionadas, a CEDH/CFESS 

orientou suas ações, no ano de 2012, em sintonia com a Campanha da Gestão Tempo de Luta e 

Resistência: No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Sem movimento não há 

liberdade. A CEDH/CFESS teve como previsão orçamentária recursos na ordem de R$ 146.000,00.  

 

1. Dar continuidade ao desenvolvimento do Projeto Ética em Movimento com a realização da 11ª 

edição do Curso Ética em movimento para agentes multiplicadores/as; 

                                                           
1 No segundo ano da gestão “Tempo de Luta e Resistência”, a CEDH considerou como prioritárias as 
deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado no período de 8 a 11 de setembro de 2011 
em Brasília. No entanto, algumas atividades foram cumpridas tendo como referência o 41º Encontro 
Nacional CFESS/CRESS (Palmas, 2012). 
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2. Finalizar a elaboração e publicar a edição comentada do Código de Ética do/a Assistente Social 

Comentado; 

3. Garantir debates do Conjunto CFESS/ CRESS acerca da concepção crítica de direitos humanos – 

com produção de materiais de divulgação que destaquem o posicionamento do Conjunto sobre 

o tema. 

4. Apropriar-se criticamente da discussão acerca dos Sistemas Nacional e Internacionais de 

Proteção aos Direitos Humanos, do III Programa Nacional de Direitos Humanos e dos pactos e 

acordos referentes a não discriminação de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de 

gênero, dentre outros.  

5. Viabilizar as atividades da Campanha da Gestão do Conjunto CFESS/CRESS 2011 – 2014: 

Combater a violência no enfrentamento da desigualdade social: toda violação de direitos é uma forma de 

violência; 

6. Realizar Encontro Nacional sobre Serviço Social e Direitos Humanos precedendo o Encontro 

Nacional CFESS/CRESS de 2012, incluindo a discussão sobre a concepção de direitos humanos, 

defendida pelo Conjunto, precedido de encontros regionais; 

7. Sistematizar as sugestões de reformulação do Código Processual de Ética, enviadas pelos 

CRESS, elaborar Parecer Jurídico e minuta do Código Processual de Ética e enviar aos CRESS 

para conhecimento com posterior aprovação pelo Conselho Pleno do CFESS até 2012; 

8. Elaborar até o Encontro Nacional de 2012, o compêndio sobre jurisprudência dos recursos éticos 

julgados; 

9. Discutir estratégias de incidência política para o processo de alteração dos artigos 80 e 81 da Lei 

de Execuções Penais (LEP), em contribuição à minuta que se encontra em fase de elaboração na 

comissão formada no âmbito do Ministério da Justiça, como estratégia de fortalecimento da luta 

pela alteração no papel do Conselho de Comunidade para instância de controle social, até o 

primeiro semestre de 2012; 

10. Manter posicionamento contrário à participação de assistentes sociais no processo de inquirição 

especial de testemunhas e produção antecipada de provas nas situações que envolvem crianças 

ou adolescentes vítimas e testemunhas de crime, mantendo pressão sobre o Senado para 

suprimir os artigos do PLS 156/2009, que dispõe sobre o tema, dando visibilidade e 

continuidade ao debate sobre o compromisso do Conjunto CFESS/CRESS, com gestão política e 

articulação com o CONANDA e Conselhos de Direitos e Políticas, bem como com os Conselho 

Federal e Conselhos Regionais de Psicologia e os Fóruns DCAs (nacional e estaduais); 

11. Dar continuidade as ações políticas para divulgação do posicionamento favorável a legalização 

do aborto (aprovado no 39º Encontro Nacional CFESS/ CRESS) considerado como questão de 

saúde pública e como direito das mulheres, propondo políticas públicas que considerem os 
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vários aspectos que envolvem estas questões, bem como contemplando as implicações éticas e 

normativas profissionais do Serviço Social, contextualizados pelos recortes de classe, gênero, 

raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, pelo caráter laico do Estado, realizando 

campanha de âmbito nacional; 

12. Acompanhar os PLs que tramitam no Congresso Nacional, manifestando posição favorável aos 

que descriminalizam o aborto e contrária aos demais, mobilizando o Conjunto CFESS/CRESS 

com os movimentos feministas, de mulheres negras, de mulheres lésbicas para: 

 realizar audiências públicas e debates com os diversos setores acerca da temática, 
denunciando a questão da mortalidade materna em virtude da ausência de política de saúde 
voltada para o atendimento a mulher que realiza o aborto inseguro; 

 fazer incidência política junto aos gestores públicos para garantia da implantação e 
implementação do atendimento em hospitais, em especial da rede SUS, para atendimento 
referente ao aborto previsto em lei; 

 compor/ fortalecer comitês em defesa da descriminalização e legalização do aborto, 
colaborando na interlocução do debate público entre os movimentos sociais e feministas a 
respeito da temática com os setores governamentais responsáveis pela execução de políticas 
públicas voltadas para as mulheres, enfatizando a questão da saúde das mulheres negras e 
indígenas e o alto índice de mortalidade destas por falta de atendimento de qualidade no 
SUS; 

13. Criar material para difundir a Norma Técnica do Ministério da Saúde sobre o aborto legal e 

seguro como um direito reprodutivo, constitutivo dos direitos humanos, que se exerce no 

contexto da laicidade do Estado, garantindo justiça social e igualdade de gênero; 

14. Produzir um CFESS MANIFESTA em defesa do Estado Laico; 

15. Elaborar Resolução vetando a utilização de qualquer símbolo religioso nos espaços físicos do 

CFESS e dos CRESS; 

16. Fortalecer e apoiar a aprovação do PLC 122/06 na íntegra que criminaliza a homofobia. O texto 

altera a lei 7.716/89, que define crimes resultantes de preconceito de raça e cor, incluindo 

aqueles motivados por questões de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero; 

17. Reforçar as lutas, no âmbito do legislativo e do judiciário, em defesa da liberdade de orientação 

sexual e livre identidade de gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção, 

constituição de família, direitos sucessórios, dentre outros, ampliando a realização de debates 

com a categoria acerca do tema e participando de ações, tais como: realização de audiências 

públicas, articulação com os Fóruns LGBT e articulação com outros sujeitos coletivos; 

18. Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaços públicos 

e privados (conforme Carta de Direitos dos Usuários do SUS) e no acesso às políticas públicas 

para a população LGBT, considerando o respeito à diversidade de orientação sexual e a 

identidade de gênero, elaborando instrumentais que garantam a ampla divulgação da 

Resolução CFESS n. 615/2011; 
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19. Reproduzir o cartaz de Campanha “O amor fala todas as línguas” para a II Conferência Nacional 

LGBT; 

20. Realizar o processo de discussão e publicização do Plano Nacional Cidadania e Direitos 

Humanos - LGBT nos espaços de debate do Conjunto CFESS/CRESS e apoio a discussão em 

outros espaços públicos; 

21. Colaborar com o movimento negro e de mulheres negras e demais movimentos sociais que 

lutam pela equidade de raça, etnia e gênero; 

22. Deflagrar processo de discussão do material técnico sigiloso do Serviço Social e material técnico 

do Serviço Social em interface com a COFI que não deve constar em documentos técnicos de 

utilização da equipe multiprofissional e das instituições, precisando quais conteúdos técnicos 

profissionais (coletados pelos/as assistentes sociais) podem ou não constar em prontuários 

únicos, cadastros únicos, cadastros/ prontuários eletrônicos, e outros, com vistas a avaliar a 

indicação ou não de regulamentação sobre a essa matéria; 

23. Intensificar debates sobre o exame criminológico em níveis regionais e nacional na perspectiva 

da garantia de direitos da população usuária, sistematizando as reflexões para tomada de 

posição no Encontro Nacional de 2012; 

24. Acompanhar as discussões acerca da reforma do Código de Processo Penal, participando junto 

aos movimentos sociais de mobilizações políticas pela garantia dos direitos humanos; 

25. Acompanhar a tramitação do PL de reformulação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana (CNDDPH), tendo em vista a possibilidade de garantir a representação do 

CFESS neste espaço; 

26. Participar dos grupos em âmbito nacional e estadual em defesa da agenda da sociedade civil 

sobre os debates acerca do PNDH III, aprovado; 

27. Incentivar os CRESS à participação no projeto ABEPSS Itinerante sobre o ensino da ética e das 

competências e atribuições privativas no processo de educação permanente, considerando as 

implicações para o exercício profissional; 

28. Propor para o Grupo Temático de Pesquisa - GTP da ABEPSS “classe social, gênero, raça, etnia, 

geração, diversidade sexual e serviço social” a necessidade de fortalecimento da temática no 

âmbito da formação profissional, conforme já apontado nas Diretrizes Curriculares de 1996; 

29. Empenhar esforços para viabilizar o direito à acessibilidade para as pessoas com deficiência em 

todos os espaços e atividades realizadas pelo Conjunto CFESS/CRESS ou em parceria com 

outras entidades; 

30. Participar e envolver a categoria na luta, juntamente com outros sujeitos coletivos, para a 

efetivação das cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, conforme previsto na 

lei 8.213/91; 
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31. Reafirmar posicionamento contrário à internação e ao abrigamento involuntário e compulsório, 

reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, intensificando o 

debate sobre diferentes formas de tratamento involuntário; 

32. Divulgar posição contrária do Conjunto CFESS/CRESS sobre a internação compulsória de 

crianças e adolescentes envolvidos com uso/abuso de drogas, contribuindo para o 

aprofundamento do debate com a categoria e com a sociedade; 

33. Pautar junto à categoria a defesa da Reforma Agrária, posicionando-se frente às violências 

ocorridas no campo, contemplando no CFESS Manifesta previsto para abril de 2012; 

34. Promover o debate sobre a descriminalização e legalização do uso de drogas, bem como da 

Política de Redução de Danos; 

35. Garantir nos debates do Conjunto CFESS/CRESS posição contrária a privação de liberdade de 

adolescentes envolvidos com uso/abuso de drogas; 

36. Reforçar a luta do Movimento Nacional de População em situação de Rua (MNPR) pela 

federalização dos crimes de lesa-humanidade que atingem esse e outros grupos populacionais, 

tendo em vista à identificação e punição dos responsáveis; 

37. Fomentar o debate com a categoria para mobilização junto aos movimentos populares, no 

enfrentamento às violações de direitos em decorrência dos megaeventos (copa do mundo e 

olimpíadas); 

38. Intensificar os estudos e debates sobre as atribuições e competências dos/as assistentes sociais 

nas equipes multidisciplinares do sistema prisional e centros socioeducativos. (ação a ser 

efetivada pelo GT Sociojurídico). 

39. Elaborar CFESS Manifesta em solidariedade aos povos oprimidos, em especial ao povo cubano, 

portoriquenho, haitiano e palestino, tendo como base a defesa intransigente dos direitos 

humanos e livre determinação dos povos. 

 

3.2 ATIVIDADES REALIZADAS 

Compreendemos que as atividades realizadas pelo CFESS estão intrinsecamente articuladas2 

e foram desenvolvidas na perspectiva de consolidar o enraizamento do projeto ético-político 

profissional e disseminar/dar visibilidade à concepção crítica de direitos humanos e de uma 

concepção crítica da ética que não se restringe a sua dimensão legal, como também se diferencia 

daquela que traduz a lógica liberal burguesa. 

 

Projeto Ética em Movimento 

                                                           
2
 Considerando que as atividades são desenvolvidas articuladas intrinsecamente, a separação aqui cumpre 

uma finalidade tão somente pedagógica. 
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O Projeto Ética em Movimento é uma atividade permanente da CEDH e em 2012 completou 

12 anos. O projeto articula os eixos de atuação do Conjunto CFESS/CRESS: capacitação para 

produzir denúncias, possibilitando visibilidade social à ética profissional; fortalecimento da 

interlocução com organismos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos; 

publicização dos posicionamentos políticos, buscando consolidar o debate da ética para além do 

Código, ou seja, uma ética mais ampla do que sua dimensão legal. Em 2012, foram desenvolvidas 

as seguintes atividades relativas ao projeto:  

 Realização do 11º Curso para Formação de Agentes Multiplicadores/as do Projeto Ética em 

Movimento, em Florianópolis/SC, no período de 24 de novembro a 01 de dezembro de 2012, 

com 33 profissionais, envolvendo conselheiros/as dos CRESS, Seccionais e do CFESS, 

assistentes sociais de base e uma das assessoras especiais do CFESS. 

 A 11ª edição do Curso, com carga horária de 64 horas presenciais autodenominou-se de Além-

mar3, dando continuidade à prática criada pelas últimas turmas. Inspirados/as no mar açoriano 

como permanente fonte de descobertas os/as participantes da 11ª turma desafiaram-se a 

mergulhar nas profundezas da ética, da ética profissional e dos direitos humanos. O Curso é 

uma das principais ações do Projeto Ética em Movimento que por sua vez é um dos mais 

importantes patrimônios do Serviço Social brasileiro. Para ilustrar a relevância que o Curso 

assume para a categoria profissional merece destaque o depoimento de um dos participantes, 

Leonardo David Reis, conselheiro presidente do CRESS 6ª Região/MG, o qual ressaltou que a 

provocação central que o curso promove é convidar os/as profissionais para uma atuação 

articulada às lutas da classe trabalhadora em defesa da ampliação e universalização dos 

direitos. E acrescentou ainda: 

Considero a importância desse curso não somente para os/as profissionais, mas 
também para a profissão, penso que ele contribui para o fortalecimento de uma 
cultura política com direção emancipatória e respeito à diversidade. Cumprindo, 
assim com os compromissos e a direção social expressos no projeto ético-político do 
serviço social (Leonardo David Reis, 2011, 11º Curso Ética em Movimento). 

 

 Ao longo das onze edições do Curso Ética em Movimento, uma das preocupações da 

CEDH/CFESS tem sido quanto ao perfil dos/as agentes multiplicadores/as. Isso porque 

considerando a relevância do Curso Ética em Movimento para o Conjunto CFESS/CRESS bem 

como para a categoria profissional é fundamental que cada CRESS/Seccional de base estadual 

possa indicar um/a representante com o perfil adequado à função de agente multiplicador/a, pois 

este terá a responsabilidade de desdobrar as ações do Projeto no âmbito da jurisdição do 

                                                           
3  O codinome “Além-mar” da 11ª turma do Curso Ética em Movimento realizado pelo CFESS, em 2012, 
também foi inspirado na decisão coletiva dos/as participantes em homenagear uma das assistentes sociais 
presentes que, com a marca da simplicidade, emocionou o grupo com sua singular descoberta sobre a beleza 
e grandeza do mar. 
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CRESS/Seccional. E o êxito do Curso é uma co-responsabilidade CFESS e Conselhos Regionais de 

Serviço Social. 

Nesse sentido, vale destacar que compreendemos como perfil para agente multiplicador/a 

do Curso Ética em Movimento o seguinte:  

 Disponibilidade e assiduidade para participar em tempo integral do Curso no período definido 

pela CEDH/CFESS. Vale destacar que o curso está organizado com atividades, em alguns dias, 

nos três turnos, sendo o terceiro para exibição e debate de filmes ou para orientações quanto à 

elaboração do projeto, processo de multiplicação e elaboração do relatório final. 

 Disponibilidade e compromisso para reeditar a experiência apreendida no curso no âmbito da 

jurisdição do CRESS; 

 Compromisso com a elaboração do projeto de multiplicação para posterior envio à CEDH/ 

CFESS em data a ser acordada durante o Curso Ética em Movimento; 

 Compromisso com a elaboração do Relatório Final da multiplicação para posterior envio à 

CEDH/ CFESS em data a ser acordada durante o Curso Ética em Movimento; 

 Desenvoltura para articulação de outros profissionais para participar do Curso compartilhando, 

com o/a agente, a multiplicação do conteúdo, quando se fizer necessário. 

 

 A representação do CFESS na décima primeira edição do Curso Ética em Movimento se deu 

pelo conselheiro Maurílio Castro de Matos e as conselheiras: Esther Luíza de Souza Lemos, Kátia 

Regina Madeira, Maria Elisa dos Santos Braga, Marylucia Mesquita Palmeira e Raimunda Nonata 

Carlos Ferreira (Ramona). Contou ainda com a presença da assessoria especial do CFESS Adriane 

Tomazelli Dias e com o apoio do funcionário Jarbas Ferreira. 

 

Atividades realizadas pela CEDH antes e durante o curso:  

 Reelaboração dos instrumentais para o processo de multiplicação: roteiros de elaboração do 

projeto e do relatório, ficha de avaliação do curso e orientações sobre o processo de 

multiplicação; 

 Aplicação de um instrumental para identificação do perfil dos/as agentes multiplicadores na 

11ª edição do Curso Ética em Movimento; 

 Reunião com a turma 2012 com o objetivo de proceder a avaliação geral do curso, socializar 

dados sobre Avaliação qualitativa4 da multiplicação do Curso Ética em Movimento e para 

                                                           
4
 Foram encaminhados aos CRESS os ofícios circulares CFESS n. 137 e 173/2012 em cumprimento à 

deliberação nº 11 da agenda permanente do eixo da Ética e Direitos Humanos, aprovada no 40º Encontro 
Nacional CFESS/ CRESS, em 2011 “11. Realizar avaliação qualitativa da multiplicação do curso Ética em 
Movimento, para identificar seu impacto, utilizando o instrumento de avaliação elaborado pelo CFESS.” (resp. CFESS/ 
CRESS). Dos 25 CRESS e 2 Seccionais de base estadual, 5 CRESS responderam a avaliação completa (SP, RS, 
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acordar, de modo compartilhado, o cronograma do processo de multiplicação que ficou 

definido da seguinte maneira:  

 Envio do projeto para análise e acompanhamento da Comissão de Ética e Direitos Humanos 

do CFESS: até 28/2/2013 

 Devolução pela Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS aos/às agentes 

multiplicadores/as: até 30/4/2013 

 A multiplicação deverá ser concluída até 31/8/2013. 

 Prazo final para envio do relatório da multiplicação para o CFESS: 30 dias após a realização 

do curso. 

 Atualização do Plano de Monitoramento da Multiplicação do Curso Ética em Movimento da 10ª 

turma (2011) e elaboração de respostas e pareceres referentes aos projetos e seu envio aos 

CRESS e agentes multiplicadores/as.  

 Elaboração de certificado para os agentes multiplicadores da turma 2011.  

 Elaboração de declaração para os agentes multiplicadores da turma 2012. 

 

Publicação do Código de Ética do/a Assistente Social Comentado 

A publicação do Código de Ética do/a Assistente Social Comentado ocorreu em maio de 

2012. Este livro vem adensar o Projeto Ética em Movimento à medida que além do Conjunto 

CFESS/CRESS irá alcançar profissionais, discentes e pesquisadores/as que fundamentados em 

uma perspectiva ética emancipatória podem ampliar o potencial do Código de Ética como 

instrumento estratégico que possibilita explicitar as várias dimensões do projeto ético-politico 

profissional. Fundamentado em uma perspectiva ética libertária e de emancipação humana, o livro 

traz o Código de Ética Profissional de 1993 comentado em seus fundamentos sócio-históricos e 

ontológicos, bem como suas reais possibilidades de materialização em meio à conjuntura atual de 

barbárie. 

É importante registrar que sua publicação é resultado do compromisso e esforço coletivo que 

envolveu quatro gestões do CFESS, “em especial, das Comissões de Ética e Direitos Humanos 

(CEDH/CFESS), a saber: “Trabalho, Direitos e Democracia – A gente faz um país” (Gestão: 2002-

2005)1; “Defendendo direitos, radicalizando a democracia” (Gestão: 2005-2008)1; “Atitude Crítica 

para Avançar na Luta” (Gestão: 2008-2011) e “Tempo de Luta e Resistência” (Gestão: 2011-2014)”. 

(Código de Ética do/a Assistente Social Comentado, CFESS, 2012, p. 25). 

Nesse sentido, a relevância da publicação do Código de Ética do/a Assistente Social 

Comentado reside na imprescindibilidade de disseminar uma cultura crítica da liberdade, da 

                                                                                                                                                                                                 
PR, SE, RO), 2 CRESS e 1 Seccional responderam parcialmente (PB, AP, Sec. AC). Os demais não 
responderam até a finalização deste relatório. 
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democracia e dos direitos humanos, diferenciando-as da abordagem liberal-burguesa e, portanto, 

segue na direção de fortalecimento da atual direção social do nosso projeto ético-político 

profissional, a qual vem sendo afirmada, construída e fortalecida por tantas gerações de 

profissionais e de estudantes. Também podemos identificar a relevância desta publicação ao 

considerar que a sua primeira edição, com tiragem de 3 mil exemplares, esgotou em menos de um 

mês. Com um ano e dois meses, o livro já está em sua segunda reimpressão. O Código de Ética 

do/a Assistente Social Comentado foi lançado no dia 14 de maio, em São Paulo, em seminário 

promovido pela editora Cortez em alusão ao 15 de Maio – Dia do/a Assistente Social, sendo o 

CFESS representado pela conselheira coordenadora da CEDH, Marylucia Mesquita e também foi 

lançado durante o debate No mundo de desigualdade, toda violação de direito é violência que compôs a 

programação do 33º Encontro de Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, realizado pelo 

CRESS 2ª Região -  MA no dia 18 de maio, sendo o CFESS representado pela conselheira presidente 

Sâmya Rodrigues Ramos. 

 

Divulgação da concepção crítica de direitos humanos, defendida pelo Conjunto CFESS/CRESS. 

 Realização da 11ª turma do Curso Ética em Movimento, com especial destaque para o módulo 

III - Ética e Direitos Humanos; 

 Em interface com a comissão de comunicação e demais comissões do CFESS, foram elaborados 

13 CFESS MANIFESTA com posicionamento político do CFESS, com temas mais diretamente 

ligados à Ética e Direitos Humanos, nas seguintes datas:  

 Em 19/03/2012– CFESS MANIFESTA sobre o 1º Congresso do Movimento Nacional da 

População de Rua: Pelo direito à vida e dignidade da população em situação de rua. 

 Em 17/04/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Mundial Da Luta Camponesa e Dia 

Nacional de Luta pela Reforma Agrária: Terra para a nossa liberdade. 

 Em 19/04/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia da Luta Indígena: Questão indígena e 

Serviço Social.  

 Em 01/05/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia do/ a Trabalhador/a: Serviço Social se faz 

na luta 

 Em 18/05/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial: 

Trancar, não. Acolher, sim! 

 Em 24/05/2012 - CFESS MANIFESTA sobre a 20ª Convenção Nacional de Solidariedade a 

Cuba: Dame tu mano, hermano! 

 Em 22/06/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas: 

Violência e autoritarismo do Estado não resolvem! 
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 Em 28/06/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Mundial do Orgulho LGBT: Por um mundo 

onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. 

 Em 11/07/2012 - CFESS MANIFESTA sobre a 9ª Conferência Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: O papo é reto no Serviço Social! 

 Em 04/09/2012 - CFESS MANIFESTA – sobre o Seminário Nacional de Serviço Social e 

Direitos Humanos: Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. 

 Em 23/09/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e 

o Tráfico de Mulheres e Crianças: Estão tratando ser humano como mercadoria! 

 Em 03/12/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e 

3ª Conferência Nacional sobre o Tema: Um longo caminho para efetivar direitos... 

 Em 10/12/2012 - CFESS MANIFESTA sobre a Campanha de Gestão e Dia Internacional dos 

Direitos Humanos: Sem movimento não há liberdade: No mundo de desigualdade, toda violação de 

direitos é violência. 

 Em interface com a comissão de comunicação e demais comissões do CFESS, foram elaboradas 

notas públicas e matérias no site do CFESS com posicionamento político da entidade, com temas 

mais diretamente relacionados à Ética e Direitos Humanos, conforme apresentado na comissão 

de comunicação. 

 Juntamente com as outras comissões do CFESS, inserção e participação efetiva em espaços de 

representação como conselhos de direitos/fóruns e comissões no âmbito do CNS na perspectiva 

de defesa da ética, dos direitos humanos e do projeto ético-político profissional.  

 Publicação sobre a temática por meio do CFESS MANIFESTA/notas públicas/matérias no site e 

demais documentos produzidos pelo CFESS.  

 Aprovação da Carta de Palmas que reafirma a concepção crítica de direitos humanos, defendida 

pelo Conjunto CFESS/CRESS, bem como apresenta uma breve análise da violação de direitos 

humanos; 

 Deliberação de moções no eixo Ética e Direitos Humanos, aprovadas na plenária final do 41º 

Encontro Nacional CFESS/CRESS, que reafirmam a defesa dos direitos humanos (16 moções): 

 Moção de Apoio ao posicionamento do Conselho Federal de Psicologia na luta pela garantia 

da aplicação de sua Resolução n. 1/99, por contribuir para a defesa dos direitos humanos, 

por uma sociedade não homofóbica, lesbofóbica e transfóbica e livre de todas as formas de 

opressão, de dominação e de exploração; 

 Moção de Repúdio ao Projeto de Lei 1.763/2007 (Bolsa Estupro); 

 Moção de Apoio à aprovação do PLC 122/2006, que criminaliza a homofobia; 

 Moção de Apoio à abertura dos arquivos de crimes praticados durante a ditadura, por 

considerar que a omissão do Estado brasileiro é uma afronta aos direitos humanos; 
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 Moção de Repúdio à participação de assistentes sociais no processo de 

Inquirição/Depoimento Especial de testemunhas e produção antecipada de provas nas 

situações que envolverem crianças ou adolescentes vítimas e testemunhas de crime, por 

reconhecer que essa metodologia viola os direitos humanos de crianças e adolescentes; 

 Moção de Repúdio ao descaso do governo federal em relação à educação pública, presencial, 

laica, gratuita e de qualidade como direito de todos/todas; 

 Moção de Repúdio ao descaso do governo federal com os direitos humanos da população em 

situação de rua, tendo em vista as práticas higienistas; 

 Moção de Repúdio às práticas autoritárias, arbitrárias da polícia militar do governo do 

estado de São Paulo, quanto à remoção das famílias de Pinheirinhos, que violam o direito à 

moradia, reforçam a lógica da sociabilidade capitalista de reprodução da propriedade 

privada e violam frontalmente os pactos internacionais de direitos humanos; 

 Moção de Repúdio à atual política do governo federal, que tem institucionalizado o Estado 

Penal, criminalizando os movimentos sociais, a pobreza e implementando o encarceramento 

em massa; 

 Moção de Repúdio à omissão dos governos dos estados de Alagoas e Paraíba em relação à 

violência sexual praticada contra as mulheres; 

 Moção de Repúdio às ações de recolhimento e abrigamento compulsório de crianças e 

adolescentes em situação de rua, sobretudo em função do uso e abuso de álcool e outras 

drogas, conforme apontado no relatório de visitas realizadas pelo CRESS/ RJ e outras 

instituições no município do Rio de Janeiro; 

 Moção de Repúdio às ações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

sobretudo do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que tem desenvolvido suas ações de 

maneira truculenta nas favelas cariocas, instituindo um processo de criminalização da 

questão social, interrompendo a execução dos serviços públicos; 

 Moção de Apoio aos/às professores/as das universidades públicas, que estão em greve por 

melhores condições de trabalho, plano de carreira e cargos do magistério superior e salários, 

bem como pela defesa de uma universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, 

presencial e livre de todas as formas de discriminação; 

 Moção de Repúdio às manifestações preconceituosas, intolerantes e discriminatórias, 

envolvendo alunos/as de serviço social, seja presencialmente ou por quaisquer meios de 

comunicação, incluindo as redes sociais, especialmente aqueles praticados por assistentes 

sociais e/ou estudantes de serviço social, contrariando os princípios ético-políticos da 

profissão, desde a formação profissional; 
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 Moção de Repúdio à atuação dos/as representantes do Governo do Estado de São Paulo, ao 

não fornecer dados e informações à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da 

Violência Contra a Mulher, recusando-se a responder aos questionamentos das deputadas; 

 Moção de Repúdio ao tratamento desumano (tortura, maus-tratos, superlotação, péssimas 

condições de higiene e saúde) dado às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional da 

Paraíba; e o fato de os/as conselheiros/as do CEDH/PB terem sido ilegalmente mantidos/as 

sob custódia dos/as responsáveis pela unidade prisional e submetidos/as a constrangimento 

e abuso de autoridade, ferindo sobremaneira todas as garantias dos direitos humanos de 

pessoas privadas de liberdade, além de as práticas violentas e autoritárias aos/às 

profissionais no fato citado entrarem em conflito com o projeto ético-político profissional; 

 Participação de conselheiros/as do CFESS em debates relacionados diretamente aos direitos 

humanos: 

 Palestra na mesa Seguridade Social, direitos humanos e Serviço Social, realizada, no Rio de 

Janeiro no dia 18/3/2012, durante o Seminário Estadual de Direitos Humanos realizado, 

promovido pelo CRESS 7ª Região/RJ. O CFESS esteve representado pelo conselheiro 

Maurílio Matos. 

 Palestra na mesa A Saúde Pública e a Descriminalização do Aborto, realizada, em 

Caraguatatuba/São Paulo no dia 12/4/2012, promovido pelo CRESS 9ª Região/SP. O CFESS 

esteve representado pela conselheira Maria Elisa Braga. 

 Participação na mesa de abertura e na mesa-redonda intitulada Desafios ético-políticos do 

exercício profissional na perspectiva da garantia dos direitos humanos durante o Seminário 

Estadual Serviço Social e Direitos Humanos, promovido pelo CRESS 6ª Região/MG, no dia 

17/8/2012. O CFESS esteve representado pelo conselheiro Maurílio Matos. 

 Participação na mesa de abertura, na mini-conferência Ética Profissional nas políticas de 

seguridade social e na mesa de encerramento durante o Seminário Estadual de Direitos Humanos, 

Ética e Serviço Social: fundamentos e desafios, promovida pelo CRESS 9ª Região/SP, no dia 

10/8/2012, realizado em São Paulo. O CFESS esteve representado, respectivamente, pela 

conselheira presidente Sâmya Rodrigues Ramos, pela conselheira Marlene Merisse e pelo 

conselheiro Maurílio Matos. 

 Participação na mesa intitulada Ética e Prática Profissional: Diversidade Sexual e Direitos 

Humanos durante a audiência pública, promovida pela Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte do Senado Federal, realizada no dia 29/8/2012 em Brasília/DF. O CFESS esteve 

representado pela conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona). 

 Participação na mesa de abertura do I Seminário Nacional em Serviço Social e Direitos 

Humanos: Feminismo, Questão Étnico-Racial e Diversidade Sexual em Debate, promovido 
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pelo Departamento de Serviço Social da UFRN no período de 26 a 28 de setembro de 2012 

em Natal/RN. O CFESS esteve representado pela conselheira Marylucia Mesquita. 

 Participação na V Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovida pela Ordem 

dos Advogados do Brasil no período de 15 a 17 de agosto de 2013 em Vitória/ES. O CFESS 

esteve representado pela conselheira Marylucia Mesquita e a Assessora Jurídica do CFESS, 

Sylvia Helena Terra. 

 

Atividades referentes à Campanha da Gestão do Conjunto CFESS/CRESS 2011 – 2014: “No 

mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência – Sem Movimento não há 

Liberdade”. 

Desde o 35º Encontro Nacional que os eixos das Campanhas de gestão vêm sendo definidos 

no grupo temático Ética e Direitos Humanos e aprovadas na plenária final. Dessa forma, a 

Campanha da gestão Tempo de Luta e Resistência, norteada por seu projeto é denominada No mundo 

de desigualdade, toda violação de direitos é violência e tem como slogan Sem movimento não há liberdade. 

A campanha tem como objetivos primordiais: 

 Sensibilizar a sociedade em geral para o debate em torno da desigualdade social e da violência e 

negação de direitos, abordando as consequências da violência para as diversas populações e 

difundir os canais de denúncia contra as violações de direitos; 

 Contribuir para criação e disseminação de linguagens e ações de combate às violações de 

direitos como múltiplas expressões da violência entre a categoria de assistentes sociais, para que 

possam discutir e divulgar uma cultura política de defesa dos direitos humanos numa 

perspectiva anticapitalista; 

 Estimular a realização de debates públicos sobre as consequências da violência para vida de 

mulheres, negros/as, LGBT, de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de rua, população indígena, dentre outros. 

A campanha vem sendo coordenada pelas comissões de comunicação e de ética/ direitos 

humanos e teve diferentes momentos para seu lançamento e/ou apresentação.  

O primeiro ocorreu no dia 18 de maio durante o debate No mundo de desigualdade, toda violação 

de direito é violência que compôs a programação do 33º Encontro de Assistentes Sociais do Estado 

do Maranhão, realizado pelo CRESS 2ª Região - MA, sendo o CFESS representado pela conselheira 

Sâmya Rodrigues Ramos.  

Outro momento, agora de alcance nacional foi no dia 6 de setembro de 2012, durante o 

Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos, em Palmas/TO, na mesa-redonda: 

Resistência coletiva às violações de direito como expressões da violência. Esta mesa-redonda contou com a 

participação de vários movimentos sociais e, assim participaram: Anderson Lopes Miranda - 



 
55 

Movimento Nacional de População de Rua; Rosivaldo Ferreira da Silva (Cacique Babau) - 

Movimento Indígena, Marina dos Santos – Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), 

Verônica Ferreira – Movimento Feminista (SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia) e a 

conselheira presidente do CFESS - Sâmya Rodrigues Ramos, que em sua exposição priorizou a 

campanha de gestão.  

Outro cenário relevante foi durante o 41º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

Palmas/TO, a campanha foi tematizada na mesa de abertura No mundo de desigualdade toda violação 

de direitos é violência, por meio da conselheira Sâmya Rodrigues Ramos que dividiu esse momento 

com José Fernando Siqueira da Silva, assistente social e professor da UNESP/Franca.  

E ainda em 2012, no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos, com o 

objetivo de alcançar a população de um modo geral, a campanha teve seu lançamento oficial na 

Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília/DF. Nesse momento com a presença do grupo teatral “Os 

Filhos da Peça”, que fez uma performance durante o ato, encenando a imagem-chave das peças 

gráficas da campanha, foram distribuídos folders, adesivos, CFESS Manifesta e cartões postais, 

além do site da Campanha que entrou no ar também nesta data. Esta ação política contou com a 

presença do jornalista do CFESS, Diogo Adjuto; da assessora especial, Adriane Tomazelli Dias e 

das conselheiras do CFESS: Alessandra Ribeiro de Souza, Esther Luíza de Souza Lemos, Marlene 

Merisse, Marylucia Mesquita, Raimunda Nonata Carlos Ferreira e Sâmya Rodrigues Ramos.   

 Elaboração e divulgação da agenda do/a Assistente Social 2012 com o tema: Toda violação de 

direitos é uma forma de violência, planejada em conjunto com a comissão de comunicação. 

 Elaboração e divulgação da agenda do/a Assistente Social 2013 com o tema: Sem movimento 

não há liberdade, planejada em conjunto com a comissão de comunicação. 

Do ponto de vista da reflexão ética, merece destaque especial a elaboração do CFESS 

Manifesta da Campanha de Gestão No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência, 

publicado em 10 de dezembro de 2012, bem como o Observatório das Violações e das Resistências, 

posto que esse instrumento cumpre um papel importante de denúncia e ao mesmo tempo de 

visibilidade das lutas coletivas, contribuindo para disseminar uma cultura de inconformismo, 

indignação frente às múltiplas expressões da barbárie. 

 

Realização do Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos  

O Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos foi realizado em Palmas/TO no 

período de 4 a 6/9/2012. 

O seminário contou com a presença de 380 participantes, bem como com o acesso médio de 

600 pessoas na transmissão on-line pelo site do CFESS e foi avaliado como exitoso e fundamental, 

conforme avaliação dos/as participantes (em resposta ao questionário aplicado durante o 
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seminário). O evento teve uma programação densa visando pautar e aprofundar alguns dos 

principais desafios éticos para o serviço social brasileiro.  

Dessa forma contou com uma conferência de abertura, intitulada Direitos Humanos, 

sociabilidade e projeto ético-político, tendo como objetivo discutir a concepção de Direitos Humanos 

defendida pelo projeto ético-político, a relação entre ética e DH, a defesa dos DH como mediação 

para a construção de uma outra sociabilidade, a relação entre DH e projeto ético-político, a relação 

direitos humanos e direitos sociais.  

Em seguida, a mesa-redonda: Direitos Humanos no Brasil: conquistas e desafios, a qual objetivou 

promover uma discussão sobre a materialização dos direitos humanos no Brasil, sobre a luta pelos 

DH, sobre a legislação acerca dos DH com representante da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR), com representações de movimento em defesa dos DH e uma 

análise numa perspectiva crítica por profissional de Serviço Social.  

Dando continuidade à programação foram realizadas cinco plenárias simultâneas 

tematizando o tema Direitos humanos e exercício profissional, as quais trataram: Plenária 1) Direitos 

Humanos nas políticas sociais; Plenária 2) As particularidades da atuação do/a assistente social 

nos processos de desapropriações, remoções; Plenária 3) A participação do/a assistente social nos 

processos de internação/abrigamento compulsórios; Plenária 4) Escuta ou inquirição da criança? 

Os direitos humanos e a infância em debate e Plenária 5) O enfrentamento ao preconceito no 

cotidiano profissional: um compromisso ético-político.  

O seminário foi finalizado com a mesa-redonda Resistência coletiva às violações de direito como 

expressões da violência, que objetivou refletir sobre a violação de direitos como expressão da 

violência no contexto da desigualdade a partir dos movimentos sociais e do CFESS, contextualizar 

o movimento social em que é militante, apresentar o aviltamento aos direitos humanos vividos 

pelos companheiros (direção e base) e apresentar as ações desenvolvidas pelo movimento social 

para garantir e consolidar os direitos humanos. Estiveram presentes além do CFESS, as 

representações dos movimentos sociais: Movimento Nacional de População de Rua; Movimento 

Indígena; Movimento Sem Terra (MST) e Movimento Feminista. 

Merece destaque que, na perspectiva de ampliar o debate com a base da categoria e em 

cumprimento também a deliberação n. 20 no sentido de realizar encontros regionais sobre a 

concepção de direitos humanos, defendida pelo Conjunto, dez CRESS realizaram atividades 

anteriores e/ou posteriores ao Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos, o que 

demonstra a relevância deste debate para o Conjunto CFESS/CRESS5: 

 CRESS 10ª Região/ RS o realizou Roda de Conversa sobre Direitos Humanos, em julho; 

                                                           
5 Segundo respostas encaminhadas pelos CRESS ao Oficio CFESS n. 110/2012. 
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 Os CRESS 2ª região/ MA, CRESS 20ª Região/ MT, CRESS 24ª Região/AM debateram o assunto 

em conselhos de direitos e fóruns de direitos humanos; 

 CRESS 16ª Região- AL realizou o Seminário Serviço Social e Direitos Humanos No mundo de 

desigualdade, toda violação de direitos é violência; 

 CRESS 12ª Região/SC realizou um diálogo com a categoria sobre a concepção de Direitos 

Humanos após o Seminário Nacional; 

 CRESS 7ª Região/ RJ promoveu o Seminário Estadual Serviço Social e Direitos Humanos, em março 

de 2012;  

 CRESS 9ª Região/ SP realizou o Seminário Estadual Direitos Humanos, Ética e Serviço Social: 

Fundamentos e Desafios, no dia 10 de agosto.  

 CRESS 6ª Região/ MG realizou o Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos Humanos; 

 CRESS 15ª Região/ AM realizou nos dias 22 e 23 de agosto, o II Seminário de Serviço Social e 

Direitos Humanos: toda violação de direitos é uma forma de violência. 

Merece destaque ainda como atividade realizada a elaboração e publicação do CFESS Manifesta 

Serviço Social e Direitos Humanos que foi distribuído durante o Seminário Nacional, em 

Palmas, em 4 de setembro de 2012.  

 

Código Processual de Ética 

A sistematização quanto às contribuições dos CRESS para o Código Processual de Ética foi 

analisada pela assessora jurídica do CFESS e  concluída juntamente com a CEDH/CFESS e  se 

encontra em fase de finalização da nova Resolução para posterior publicação pelo CFESS. 

 

Elaboração de Compêndio sobre Jurisprudência de Recursos Éticos: 

Encontra-se em fase de elaboração pela assessoria jurídica do CFESS com publicação prevista 

para maio de 2014. 

 

Discutir estratégias de incidência política para o processo de alteração dos artigos 80 e 81 da Lei 

de Execuções Penais (LEP) 

 O CFESS, por meio da conselheira Erivã Velasco participou 1º Encontro Nacional dos 

Conselhos da Comunidade, realizado em Brasília/DF, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2012. 

Questões como a configuração do sistema prisional brasileiro sob a ótica da garantia de direitos 

humanos e o fortalecimento de políticas públicas foram temas de debates no 1º Encontro Nacional 

dos Conselhos da Comunidade, organizado pelo Departamento Penitenciário Nacional do 

Ministério da Justiça (Depen/MJ), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
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Ministério da Saúde, e que teve a participação do CFESS, representado pela conselheira Erivã 

Velasco. 

 O evento foi iniciativa importante para debater com os/as conselheiros/as da comunidade 

de todo o país o conceito de uma sociedade punitiva que entende a execução penal apenas sob a 

lógica da sobrepena, ou seja, não basta privar da liberdade, é preciso acrescentar sofrimento. Por 

isso, a ênfase da discussão nas mesas foi sob a ótica da garantia de direitos humanos, já que o 

sistema prisional brasileiro considera, pelas condições de superlotação, maus-tratos, tortura e 

ausência de políticas públicas, a pessoa presa como não cidadão, portanto, sem acesso a direitos. 

 No evento, o CFESS participou do grupo de trabalho "Processos Participativos na Execução 

Penal", que teve como objetivo discutir a proposta de revisão dos Artigos 80 e 81 da Lei de 

Execução Penal (LEP), apresentada pela Comissão do MJ com o documento "A Participação Social 

nas Prisões".  Nesse processo, o CFESS reafirmou posição sobre a inadiável necessidade da 

ampliação da representação da comunidade nos Conselhos da Comunidade, portanto, mudando 

sua composição no art. 80 e a importância de debater as funções do conselho e atribuições dos/as 

conselheiros/as (art.81), de modo a aproximá-lo dos princípios e diretrizes constitucionais de 

participação e controle social, em uma política ainda muito impermeável à população.  

O CFESS, em 2011, oficializou, à Comissão de Apoio e Fomento aos Conselhos da 

Comunidade/Ministério da Justiça (Ofício CFESS n. 384/2011), o debate que o Conjunto 

CFESS/CRESS vem fazendo sobre a necessidade de alteração dos artigos 80 e 81 da Lei de 

Execução Penal (LEP), na perspectiva de que este conselho assuma funções de controle social.  

Ao final do Encontro, foi aprovada a Moção "Nenhuma vaga a mais", que cobra do Estado 

brasileiro a garantia de tratamento digno e de direitos para as pessoas privadas de liberdade, de 

modo a enfrentar o encarceramento massivo, pois a quantidade de pessoas presas nas 

penitenciárias brasileiras registrou aumento de 35 mil no primeiro semestre de 2012, elevando a 

população carcerária do Brasil para 550 mil. Dados do CNJ mostram que, nos primeiros seis meses 

do ano, houve o dobro do aumento registrado em todo o ano passado, desvelando a perspectiva 

sobre a qual se sustenta a política penitenciária e penal.  

 

Manter posicionamento contrário à participação de assistentes sociais no processo de inquirição 

especial de testemunhas e produção antecipada de provas nas situações que envolvem crianças e 

adolescentes vítimas e testemunhas de crime. 

Participação das conselheiras Alcinélia Sousa e Erivã Velasco no CONANDA e FNDCA, 

respectivamente, pautando este debate e articulações realizadas com o Conselho Federal de 

Psicologia (ver atividades realizadas no âmbito das representações do CFESS nos espaços de 

controle social da comissão de seguridade social) 
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Dar continuidade as ações políticas para divulgação do posicionamento favorável a legalização 

do aborto (aprovado no 39º Encontro Nacional CFESS/ CRESS) considerado como questão de 

saúde pública e como direito das mulheres 

Ações estratégicas desenvolvidas em 2012:  

 Debate pautado nas reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU) por meio 

da conselheira Marylucia Mesquita (ver atividades realizadas no âmbito das representações do 

CFESS nos espaços de controle social); 

  Participação no Grupo de Estudos sobre Aborto (GEA) que reúne militantes e profissionais de 

saúde. O CFESS esteve representado pelo conselheiro Maurílio Matos que participou de três 

reuniões;  

 Garantia da participação do movimento feminista no Seminário Nacional de Serviço Social e 

Direitos Humanos pautando o tema na mesa-redonda Resistência coletiva às violações de direito 

como expressões da violência; 

 Entrevista disponível no site do CFESS no dia 13 de abril de 2012 com o Conselheiro Maurílio 

Matos sobre Aborto de fetos anencéfalos não é crime, esclarecendo as implicações da decisão do STF 

para a categoria; 

 Resposta à pesquisa de doutoramento intitulada A constituição de uma perspectiva feminista 

“emancipatória” no projeto ético-político do Serviço Social, na qual a defesa da legalização e 

descriminalização do aborto foi pautada. 

 Palestra na Mesa A Saúde Pública e a Descriminalização do Aborto, realizada, em 

Caraguatatuba/São Paulo no dia 12/04/2012, promovido pelo CRESS 9ª Região/SP. O CFESS 

esteve representado pela Conselheira Maria Elisa Braga. 

 

Acompanhar os PLs que tramitam no Congresso Nacional, manifestando posição favorável aos 

que descriminalizam o aborto. 

 Articulações realizadas com o CFEMEA por meio da conselheira Marylucia Mesquita e 

acompanhamento realizado também pela assessoria especial do CFESS, Cristina Abreu. 

 

Criar material para difundir a Norma Técnica do Ministério da Saúde sobre o aborto legal e 

seguro como um direito reprodutivo. Criar material para difundir a Norma Técnica do 

Ministério da Saúde sobre o aborto legal e seguro como um direito reprodutivo 

 Está sendo elaborada proposta de conteúdo pela CEDH para elaboração do material pela 

comissão de comunicação com previsão de publicação no primeiro semestre de 2013; 

 

Produzir um CFESS MANIFESTA em defesa do Estado Laico 
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Ação ainda não realizada. 

 

Elaborar Resolução vetando a utilização de qualquer símbolo religioso nos espaços físicos do 

CFESS e dos CRESS 

 No dia 12 de abril de 2012 foi publicada matéria no site e divulgada a Resolução CFESS n. 627 

publicada no Diário Oficial da União em 11 de abril de 2012, que dispõe sobre a vedação de 

utilização de símbolos, imagens e escritos religiosos nas dependências do Conselho Federal, dos 

Regionais e das Seccionais de Serviço Social. 

 

Fortalecer e apoiar a aprovação do PLC 122/06 na íntegra que criminaliza a homofobia.  

 O CFESS vem pautando este posicionamento na Comissão Intersetorial de Saúde da População 

LGBT por meio da conselheira Marylucia Mesquita que representa o CFESS neste espaço de 

controle social. 

 Apoio às lutas desenvolvidas pelas entidades e movimentos sociais que atuam na defesa da 

liberdade de orientação e expressão sexual.  

 

Reforçar as lutas, no âmbito do legislativo e do judiciário, em defesa da liberdade de orientação 

sexual e livre identidade de gênero. 

 O CFESS vem pautando este posicionamento na Comissão Intersetorial de Saúde da População 

LGBT por meio da Conselheira Marylucia Mesquita que representa o CFESS neste espaço de 

controle social. 

 

Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaços públicos 

e privados (conforme Carta de Direitos dos Usuários do SUS) e no acesso às políticas públicas 

para a população LGBT, considerando o respeito à diversidade de orientação sexual e a 

identidade de gênero, elaborando instrumentais que garantam a ampla divulgação da Resolução 

CFESS n. 615/2011 

 Está sendo elaborada proposta de conteúdo pela CEDH para elaboração do material pela 

comissão de comunicação com previsão de publicação no primeiro semestre de 2013. 

 

Reproduzir o cartaz de Campanha “O amor fala todas as línguas” para a II Conferência 

Nacional LGBT 

 Reimpressão de 5.000 cartazes da Campanha Nacional pela Liberdade de Orientação e 

Expressão Sexual em cumprimento a deliberação do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS, 

realizado em setembro de 2011 em Brasília/DF, que trata da reprodução do cartaz de 
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Campanha O amor fala todas as línguas: assistente social na luta contra o preconceito para a II 

Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT; 

 Produção de 1.500 adesivos com o tema Homofobia é crime: aprovação PLC 122 já! Assistentes 

Sociais na Luta contra o preconceito. 

 

Realizar o processo de discussão e publicização do Plano Nacional Cidadania e Direitos 

Humanos - LGBT nos espaços de debate do Conjunto CFESS/CRESS e apoio a discussão em 

outros espaços públicos6 

 O CFESS vem pautando este posicionamento na Comissão Intersetorial de Saúde da População 

LGBT por meio da conselheira Marylucia Mesquita que representa o CFESS neste espaço de 

controle social. 

 

Colaborar com o movimento negro e de mulheres negras e demais movimentos sociais que 

lutam pela equidade de raça, etnia e gênero. 

 Será produzido artigo para compor o próximo número da Revista Inscrita; 

 

Deflagrar processo de discussão do material técnico sigiloso do Serviço Social e material técnico 

do Serviço Social em interface com a COFI 

 Recomposição no âmbito do CFESS de GT com membros da COFI e da CEDH para apreciação e 

encaminhamento da matéria, na perspectiva de conclusão em 2013. 

 

Intensificar debates sobre o exame criminológico em níveis regionais e nacional na perspectiva 

da garantia de direitos da população usuária, sistematizando as reflexões para tomada de 

posição no Encontro Nacional de 2012. 

 Levantamento junto aos CRESS/ Sec. Estaduais, por meio do Ofício Circular CFESS n. 

100/2012, solicitando informes sobre a discussão da temática; participação de assistentes sociais 

na realização do exame criminológico; posicionamento sobre a temática, dentre outras, para 

balizar as discussões e posicionamento do Conjunto, em 2013. Obteve-se resposta de 10 

Regionais (PE, BA, MG, RJ, RS, PB, AM, MS, PI, ES). 

 

Acompanhar as discussões acerca da reforma do Código de Processo Penal, participando junto 

aos movimentos sociais de mobilizações políticas pela garantia dos direitos humanos. 

                                                           
6
 O CFESS está candidato a uma vaga da sociedade civil para compor o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação LGBT (CNCD), no segmento representativo de entidades de classe, de caráter nacional, com atuação na 

promoção, defesa ou garantia de direitos da população LGBT. A assembleia de eleição realizar-se-á em 22/2/2013. 
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 O acompanhamento acerca da reforma do Código Penal está sendo realizada por meio da 

assessoria jurídica do CFESS. 

 

Acompanhar a tramitação do PL de reformulação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana (CDDPH), tendo em vista a possibilidade de garantir a representação do 

CFESS neste espaço. 

 Foram levantadas informações sobre o funcionamento deste Conselho, identificando-se que o 

seu colegiado é composto majoritariamente por órgãos governamentais, do legislativo federal, 

sendo que as duas entidades que representam a sociedade civil estão previamente previstas no 

regimento do Conselho, não sendo, portanto, eleitas a partir de um processo eleitoral das 

entidades da sociedade civil. Tivemos assim, o entendimento de que essa instância não se 

traduz num espaço de exercício do controle social democrático da política de direitos humanos. 

Ademais, o CFESS, juntamente com os CRESS vem se destacando na defesa dos direitos 

humanos, priorizando e efetivando ações em outros espaços do controle social das políticas 

públicas de seguridade social. 

 

Participar dos grupos em âmbito nacional e estadual em defesa da agenda da sociedade civil 

sobre os debates acerca do PNDH III, aprovado; 

 Atividade não realizada 

 

Incentivar os CRESS à participação no projeto ABEPSS Itinerante sobre o ensino da ética e das 

competências e atribuições privativas no processo de educação permanente, considerando as 

implicações para o exercício profissional; 

 Articulação realizada durante o 13º ENPESS, em novembro de 2012; 

 

Propor para o Grupo Temático de Pesquisa - GTP da ABEPSS “classe social, gênero, raça, etnia, 

geração, diversidade sexual e serviço social” a necessidade de fortalecimento da temática no 

âmbito da formação profissional, conforme já apontado nas Diretrizes Curriculares de 1996. 

 Articulação realizada durante o 13º ENPESS, em novembro de 2012; 

 

Empenhar esforços para viabilizar o direito à acessibilidade para as pessoas com deficiência em 

todos os espaços e atividades realizadas pelo Conjunto CFESS/CRESS ou em parceria com 

outras entidades 

 Realização de reuniões com a categoria de assistentes sociais na 3ª Conferência Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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 Projeto de reestruturação do site do CFESS com vistas à garantia de acessibilidade para pessoas 

com deficiências auditiva e visual, com previsão de funcionamento em 2013. 

 

Participar e envolver a categoria na luta, juntamente com outros sujeitos coletivos, para a 

efetivação das cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, conforme previsto na 

lei 8.213/91. 

 Atividade não realizada 

 

Reafirmar posicionamento contrário à internação e ao abrigamento involuntário e compulsório, 

reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, intensificando o 

debate sobre diferentes formas de tratamento involuntário. 

 

Divulgar posição contrária do Conjunto CFESS/CRESS sobre a internação compulsória de 

crianças e adolescentes envolvidos com uso/abuso de drogas, contribuindo para o 

aprofundamento do debate com a categoria e com a sociedade. 

Nessa frente de atuação participam, representando o CFESS, as conselheiras Heleni Duarte e 

Raimunda Nonata Ferreira. Em 2012 foram realizadas diversas atividades conjuntas, tais como: 

 Em fevereiro/12 foi criada a FNDDH pela cidadania, dignidade e direitos humanos na Política 

sobre drogas, na qual o CFESS passou a compor a coordenação, juntamente com outras 

entidades e movimentos, a saber: CFP, ABRASME, ABORDA, Coletivo DAR, Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua, RENILA e Pastoral do Povo da Rua; 

 Foram realizadas diversas reuniões e atividades, visando o fortalecimento da Frente Nacional, a 

partir da articulação e mobilização para a criação das Frentes Estaduais Drogas e Direitos 

Humanos, como em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte; 

 Participação das conselheiras Raimunda Nonata e Heleni Duarte em reunião ampliada da 

coordenação da FNDDH em Belo Horizonte, em 20 de abril para planejamento das atividades 

do dia 2 de maio; 

 O dia 2 de maio foi definido como Dia Nacional de Luta pela Dignidade, Cidadania e DH na 

Política Nacional sobre Drogas, sendo que no dia 3 de maio, realizou-se na sede do CFP, um 

debate on-line sobre drogas, com a participação do CFESS; 

 Participação da conselheira Raimunda Nonata em atividade na Câmara dos Deputados, em 

Brasília/DF, relativa ao lançamento da FNDDH; 

 Reunião de planejamento, realizada em 26 de maio, na qual se definiu a formação de comissões 

para melhor funcionamento da Frente: foram criadas as comissões de comunicação, jurídica e 
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de mobilização. O CFESS passou a compor a comissão de mobilização, que tem a função de 

fomentar a criação dos fóruns nos estados; 

 Em 7 a 9 de junho, durante o Seminário Nacional da Frente Nacional Contra a Privatização do 

SUS, as conselheiras Heleni Duarte e Alessandra Souza divulgaram a FNDDH, articulando 

algumas ações com a presença e apoio de representantes do CRESS/ SP e CRP/ SP; 

 Em 22/6/2012, divulgado CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional de Combate às 

Drogas: Violência e autoritarismo do Estado não resolvem!; 

 No período de 6 a 8 de julho houve a participação de reunião de articulação para a criação da 

frente estadual no Rio de Janeiro, reunindo o GT Mobilização para planejamento e reunião com 

militantes do Rio; 

 Lançamento do blog da FNDDH, em 20 de julho. Espaço de denúncias e de participação da 

Frente, ampliando o debate junto a estudiosos do assunto e militantes; 

 10 de agosto, reunião de articulação para lançamento da Frente no estado da Bahia, tendo a 

presença da conselheira Heleni Duarte; 

 18 e 19 de outubro, reunião da coordenação da nacional da Frente, incorporando outras 

entidades; 

 Participação em reunião da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas (LANPUD), 

realizada em 25 de outubro, em Salvador/BA na UFBA, tendo a presença da conselheira Heleni 

Duarte, representando a FNDDH e o CFESS; 

 Em 9 de novembro, participação da conselheira Heleni Duarte em reunião da coordenação 

nacional, em São Paulo; 

 Realizaram-se ainda duas reuniões telefônicas em 26 de julho e 16 de outubro para 

encaminhamentos diversos, referente às ações da Frente; 

 Participação em reuniões com deputado/a federal, Erica Kokay (Comissão de Direitos 

Humanos) e Ricardo Berzoini (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) para divulgação 

das ações da Frente Nacional e Frentes Estaduais, em defesa dos direitos humanos dos/as 

usuários/as de drogas, na perspectiva de articular a realização de audiência pública na Câmara 

dos Deputados em Brasília/ DF. Participaram dessas reuniões CFP, MNPR/ DF, CEDECA/ 

Interlagos, RENILA e o CFESS, que foi representado pela assessora especial, Cristina Abreu. 

 

Pautar junto à categoria a defesa da Reforma Agrária, posicionando-se frente às violências 

ocorridas no campo, contemplando no CFESS Manifesta previsto para abril de 2012. 

 Em 17 de abril de 2012 foi publicado CFESS Manifesta Terra para nossa Liberdade 
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Promover o debate sobre a descriminalização e legalização do uso de drogas, bem como da 

Política de Redução de Danos. 

 Em 22/6/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas: Violência 

e autoritarismo do Estado não resolvem! 

 

Garantir nos debates do Conjunto CFESS/CRESS posição contrária à privação de liberdade de 

adolescentes envolvidos com uso/abuso de drogas. 

 Em 22/6/2012 - CFESS MANIFESTA sobre o Dia Internacional de Combate às Drogas: Violência 

e autoritarismo do Estado não resolvem! 

 

Reforçar a luta do Movimento Nacional de População em situação de Rua (MNPR) pela 

federalização dos crimes de lesa-humanidade que atingem esse e outros grupos populacionais, 

tendo em vista à identificação e punição dos responsáveis. 

 Em 19/3/2012– CFESS MANIFESTA sobre o 1º Congresso do Movimento Nacional da 

População de Rua: Pelo direito à vida e dignidade da população em situação de rua. 

 

Fomentar o debate com a categoria para mobilização junto aos movimentos populares, no 

enfrentamento às violações de direitos em decorrência dos megaeventos (copa do mundo e 

olimpíadas) 

 Ação não realizada. 

 

Intensificar os estudos e debates sobre as atribuições e competências dos/as assistentes sociais 

nas equipes multidisciplinares do sistema prisional e centros socioeducativos.  

 Ver ações GT Sociojurídico 

 

Elaborar CFESS Manifesta em solidariedade aos povos oprimidos, em especial ao povo cubano, 

portoriquenho, haitiano e palestino, tendo como base a defesa intransigente dos direitos 

humanos e livre determinação dos povos. 

 Em 24/05/2012 - CFESS MANIFESTA sobre a 20ª Convenção Nacional de Solidariedade a 

Cuba: Dame tu mano, hermano! 

 

3.2.1 OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES  

No ano de 2012 foram realizados 12 Julgamentos de Recursos Éticos: 

 Recurso Ético CFESS Nº 2/11 
Origem: CRESS 11ª Região  
Relator: Marcelo Sitcovsky 
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 Recurso Ético CFESS Nº 11/10 
Origem: CRESS 9ª Região  
Relatora: Juliana Melim 

 

 Recurso Ético CFESS Nº 13/10 
Origem: CRESS 9ª Região  
Relatora: Erivã Garcia 

 

 Recurso Ético CFESS Nº 14/10  
Origem: CRESS 9ª Região  
Relatora: Heleni Dantas  

 

 Recurso Ético CFESS Nº 15/10 
Origem: CRESS 9ª Região  
Relatora: Raimunda Nonata 

 

 Recurso Ético CFESS Nº 1/11 
Origem: CRESS 11ª Região  
Relatora: Marlene Merisse 

 

 Recurso Ético CFESS nº 03/11 
Origem: CRESS 4ª Região – PE 

Relatora: Heleni Ávila 
 

 Recurso Ético CFESS nº 04/11 
Origem: CRESS 6ª Região – MG 
Relatora: Marinete Moreira 

 

 Recurso Ético CFESS nº 05/11 
Origem: CRESS 9ª Região – SP 
Relatora: Alessandra Ribeiro de Souza 

 

 Recurso Ético CFESS nº 6/11 
Origem: CRESS 11ª Região – PR 
Relatora: Maria Elisa dos Santos Braga 

 

 Recurso Ético CFESS nº 7/11 
Origem: CRESS 6ª Região – MG  
Relatora: Kátia Regina Madeira 

 

 Recurso Ético CFESS nº 08/11 
Origem: CRESS 11ª Região  
Relatora: Juliana Melim 
 
 

Destacam-se ainda como ações relevantes, respostas às questões enviadas ao CFESS por 

assistentes sociais relacionadas com a questão da ética e dos direitos humanos, tais como sigilo 

profissional, orientações, posicionamentos em defesa dos direitos, denúncias éticas, dentre outras.  

 

3.2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PALESTRAS COM TEMAS RELATIVOS À CEDH  
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 Participação como ministrante no Curso Ética e Exercício Profissional/ módulo Previdência 

Social, promovido pelo CRESS 7ª Região/RJ. A aula aconteceu no dia 29 de setembro, com o 

tema: Ética e exercício profissional que tratou dos seguintes assuntos: Projeto ético-político 

profissional (elementos conceituais e históricos – internos e externos à profissão); Os códigos de 

ética profissional de 1947 a 1986 – conteúdo e contextualização histórica e o código de ética 

profissional de 1993 – conteúdo e contextualização histórica. O CFESS foi representado pela 

conselheira Marinete Moreira. 

 Participação no I Seminário de Ética do Serviço Social na Previdência com a palestra Questões 

Éticas Atuais, no INSS, em Brasília no dia 25 de julho de 2012. O CFESS foi representado pela 

conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Participação da atividade alusiva ao Dia do/a Assistente Social, promovida pela Comissão de 

Direitos Humanos/ CRESS 2ª Região – MA, com o tema No mundo de desigualdade, toda violação 

de direito é violência, realizado no Maranhão no dia 18 de maio de 2012. O CFESS foi 

representado pela conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Participação no Encontro Descentralizado da Região Norte, proferindo palestra No mundo de 

desigualdade, toda violação de direito é violência, realizado no Macapá/AP no dia 27 de julho. O 

CFESS foi representado pela Conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Participação na Mesa-Redonda Resistência coletiva às violações de direito como expressões da violência 

no dia 6 de setembro de 2012, durante o Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos 

em Palmas/TO. O CFESS foi representado pela conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Participação na conferência de abertura No mundo de desigualdade toda violação de direitos é 

violência no dia 6 de setembro de 2012, durante o 41º Encontro Nacional CFESS/CRESS, em 

Palmas/TO. O CFESS foi representado pela conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Participação na Plenária simultânea “Direitos Humanos nas políticas sociais” durante o 

Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos no dia 05 de setembro de 2012 em 

Palmas/TO. O CFESS foi representado pelo Conselheiro Maurilio Matos. 

 Participação na Plenária simultânea “O enfrentamento ao preconceito no cotidiano profissional: 

um compromisso ético-político” durante o Seminário Nacional Serviço Social e Direitos 

Humanos no dia 05 de setembro de 2012 em Palmas/TO. O CFESS foi representado pela 

Conselheira Marylucia Mesquita. 

 Participação no Seminário de Ética Profissional: promovido pelo Conselhinho – FCAS e 

realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2012com a palestra “Erros e condições de trabalho” 

em Brasília. O CFESS foi representado pela Conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira. 

 Participação na Audiência Pública - Comissão de Educação, Cultura e Esporte- Senado Federal, 

no dia 29 de agosto de 2012 com a palestra “Ética e Prática Profissional: Diversidade Sexual e 
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Direitos Humanos”. O CFESS foi representado pela Conselheira Raimunda Nonata Carlos 

Ferreira. 

 

3.3 AVALIAÇÃO  

A CEDH desenvolveu suas atividades no ano de 2012 na perspectiva do fortalecimento e 

enraizamento do projeto ético-político profissional e da agenda programática do Conjunto 

CFESS/CRESS, trabalhando em interface com as demais comissões do CFESS. O ano de 2012 foi 

marcado por regressão de direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora, 

impunidade frente aos crimes praticados no período da ditadura, criminalização dos movimentos 

sociais, avanço do conservadorismo moral e inúmeras experiências de barbárie, com destaque para 

a violência sexista e de gênero praticada contra as mulheres, o extermínio de jovens, sobretudo 

negros, violência contra os povos indígenas e contra a população em situação de rua, os crimes 

com requintes de crueldade praticados contra lésbicas, gays, travestis e transexuais e a omissão do 

Estado frente à apuração dos crimes praticados durante a ditadura. Em meio a esse contexto o 

CFESS posicionou-se e explicitou seu compromisso ético-político em defesa de uma sociedade 

anticapitalista, não patriarcal, antirracista e não-heterossexista. Dessa forma integrou processos de 

luta contra a banalização do gênero humano e contra a exploração da classe trabalhadora. 

Nesse horizonte, com a Campanha de Gestão “No mundo de desigualdade, toda violação de 

direitos é violência – Sem movimento não há liberdade” temos buscado contribuir para enraizar 

uma cultura de indignação frente à barbárie cotidiana e ao mesmo tempo pautar a necessidade de 

fortalecimento dos sujeitos coletivos que se movem numa perspectiva anticapitalista. Isso porque 

“acreditamos que, sem movimento das forças de esquerda, que lutam pela emancipação humana, 

não há liberdade! Sem solidariedade de classe não há liberdade. Sem indignação não há liberdade! 

Sem respeito à diversidade humana não há liberdade“ (CFESS Manifesta Campanha de Gestão). 

Os desafios são inúmeros e grandiosos, mas destacamos como principais no tempo presente:  

 A necessidade de ampliar ações em torno do fortalecimento dos movimentos de 

preservação da memória em defesa da verdade e da justiça para o resgate dos crimes e 

violações praticados no período da ditadura; 

 A necessidade de intensificar a visibilidade dos posicionamentos do CFESS frente à 

violação dos direitos humanos e afirmação de uma agenda política emancipatória em 

defesa dos direitos, da diversidade humana e da igualdade substantiva; 

 A continuidade da construção de estratégias coletivas que potencializem a visibilidade da 

dimensão ética e da defesa dos direitos humanos nos espaços de representação do CFESS 

(Conselhos de direitos, Fóruns e Comissões);  
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 O espraiamento do debate junto à categoria de assistentes sociais sobre a agenda política do 

Conjunto CFESS/CRESS construída coletivamente nos Encontros Nacionais com destaque 

para reafirmar posicionamento contrário à internação e ao abrigamento involuntário e 

compulsório, reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos; 

posicionamento contrário à participação de assistentes sociais no processo de inquirição 

especial que envolvem crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crime; a 

necessidade de intensificar o debate em torno do exame criminológico na perspectiva de 

garantia da população usuária e das prerrogativas éticas do/a assistente social, da 

necessidade de dar continuidade às ações políticas de posicionamento favorável à 

legalização e descriminalização do aborto, considerado como questão de saúde pública e 

direito das mulheres, bem como ações políticas contra o racismo, o sexismo e a 

homofobia/lesbofobia/transfobia; 

 A necessidade de intensificar a articulação política entre o CFESS e outros sujeitos coletivos 

que atuam nas contradições do sistema do capital e na defesa intransigente de um projeto 

societário verdadeiramente libertário e emancipatório que garanta o respeito à diversidade 

humana; 

 Desafio de ampliação de uma agenda conjunta com o CFP; 

 Desafio de fortalecer as agendas conjuntas com os movimentos sociais da população em 

situação de rua, movimento sem terra, movimento feminista, movimento negro, 

movimento LGBT e outros movimentos no campo dos direitos humanos. 
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4. COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Coordenação: Conselheira Juliana Iglesias Melim 

 

Educação não é mercadoria, foi o grito que ecoou das lutas dos/as, aproximadamente, 120 mil 

assistentes sociais brasileiros/as, no ano de 2012. 

O Conjunto CFESS/CRESS ao deliberar pelo tema que marcou os debates dos eventos em 

alusão ao dia da/o Assistente Social, Serviço Social: de olhos abertos para a educação. Ensino público e de 

qualidade é direito de todos/as, também optou por denunciar a lógica mercantil que historicamente 

tem pautado a política de educação brasileira, de caráter excludente e segregador.   

 No que diz respeito ao ensino superior, observa-se que nos últimos governos a política tem 

sido de imprimir uma lógica empresarial à universidade brasileira, estimulando sua privatização. 

Essa concepção de universidade é condizente com as recomendações dos organismos multilaterais 

que tiveram abrigo nos governos FHC com sua Reforma do Estado e se afirmam no governo atual. 

Assim, a universidade passa a se nortear segundo critérios importados do “mundo das empresas”: 

custo/benefício, eficiência/eficácia, inoperância e produtividade (IAMAMOTO, 2007)7. 

 Essas mudanças regressivas se expressam pela massificação degradante da educação 

(PROUNI, REUNI e EAD) decorrente de duas dinâmicas que se relacionam. A primeira, da 

expansão desmesurada de vagas para instaurar um modelo educacional caracterizado pela fusão 

entre público e privado, sob o molde e as orientações dos organismos internacionais - do qual as 

parcerias público-privado são expressão - o que supostamente tiraria o Brasil do atraso em relação 

aos demais países da América Latina, atenderia a demanda reprimida dos concluintes do ensino 

médio e garantiria o direito de cidadania, pela “democratização do acesso”, discurso dotado de um 

apelo populista quase que inquestionável e que vem angariando adesões de vários sujeitos 

políticos individuais e coletivos (GUERRA, 2011)8. Desse modo, a ampliação das ofertas tem um 

efeito profundamente ideológico e assume a condição de um novo fetiche social, pois, em nível da 

aparência do fenômeno, apresenta-se como democratização do acesso, o que esconde sua essência 

mercantil.  

                                                           

7 IAMAMOTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social. 
São Paulo: Cortez, 2007. 

8 GUERRA, Y. O Projeto Ético Político do Serviço Social brasileiro frente às demandas do ensino superior. In: 
Anais... IV Simpósio Regional de Formação Profissional e XIX Semana Acadêmica de Serviço Social. 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNOESTE – Campus Toledo), 27 a 29 de julho de 2011. ISSN 
2175-1250. 
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 A subordinação da educação à acumulação do capital compromete a qualidade do ensino 

superior e sua função pública, gera o desfinanciamento do ensino público superior, desvaloriza a 

docência universitária com cumulativas perdas salariais e erradica a pesquisa e a extensão das 

funções precípuas da universidade (IAMAMOTO, 2007). O ensino universitário tende a ser 

reduzido ao treinamento, à transmissão de conhecimento que marcam o ensino fragmentado e 

parcializado – terreno fértil para o EAD. Ele concretiza as recomendações dos organismos 

internacionais e tem atraído os estudantes por serem mais baratos e atraem, obviamente, os 

empresários da educação. Estamos diante de uma política que reforça as desigualdades sociais e 

regionais do país, que assegura aos ricos o ensino de qualidade e aos que não possuem condições 

para acessar as poucas instituições de graduação públicas presenciais ou de custear a sua própria 

formação de qualidade, são ofertados os cursos de EAD – expressão máxima da precarização e da 

mercantilização da educação. 

 Soma-se a isso a nefasta flexibilização, aberta pela LDB, iniciada no governo Fernando 

Henrique Cardoso em meados de 1990 e consolidada no governo Lula. Torna-se evidente a isenção 

de fiscalização séria e rigorosa dos cursos e das instituições de ensino superior. Atualmente a 

flexibilização se mostra na ausência de controle e fiscalização do processo de expansão do ensino, 

especialmente no que tange ao processo de abertura de novos cursos e instituições, e na ausência 

de aplicação de medidas punitivas em relação às instituições de qualidade duvidosa (GUERRA, 

2011). 

O que significa para a nossa profissão submeter a formação profissional ao modelo vigente?  

O projeto de formação profissional que defendemos expressa a visão de homem e de mundo 

hegemônica na categoria profissional e fundada na ontologia do ser social. Expressa a vinculação 

do projeto de formação e profissão a um projeto de sociedade - princípio ético fundamental: 

“opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero”. Expressa ainda uma determinada 

concepção de universidade e formação. 

 A nossa defesa é de uma universidade pública, gratuita, laica, presencial e de qualidade, 

direcionada aos interesses da coletividade e enraizada na realidade regional e nacional. 

Direcionada para preservar, no ambiente universitário, a integração entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão e assegurar a liberdade didática, científica e administrativa para produzir e difundir 

conhecimentos -, e realizar a sua crítica -, voltados aos interesses das maiorias, uma instituição 

voltada à qualificação de profissionais com alta competência, para além das necessidades do 

capital e do mercado (IAMAMOTO, 2007). 

 A questão a ser problematizada é a produção de profissionais em massa e com conteúdos 

banalizados; é a qualidade do ensino que está sendo oferecido. Nesse contexto não se requisita o 
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perfil das Diretrizes Curriculares -, crítico, articulador político-profissional dos sujeitos, 

preocupado com os direitos e a cidadania, pesquisador que vai além das aparências dos 

fenômenos; profissional preocupado com a coletivização das demandas, com a mobilização social 

e a educação popular. Ao contrário, o que se requisita é um profissional à imagem e semelhança da 

política social focalizada e minimalista de gestão da pobreza e não do seu combate, politização e 

erradicação (CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO, 2010 – Sobre a incompatibilidade entre graduação 

à distância e Serviço Social). 

A descoberta do curso de serviço social como nicho de valorização relaciona-se a uma 

demanda do mercado de trabalho, no formato que adquire o enfrentamento das expressões da 

questão social pelo Estado e as classes no neoliberalismo. Trata-se de produzir uma preparação 

para as requisições de mensuração e gestão/controle dos pobres (CFESS/CRESS, ABEPSS, 

ENESSO, 2010. p. 14 – Sobre a incompatibilidade entre graduação à distância e Serviço Social). 

O crescimento acelerado do contingente profissional tem constituído, de um lado, o que 

Iamamoto (2007) chamou de exército assistencial de reserva, o que tende ao rebaixamento dos 

salários da categoria profissional e à precarização ainda maior das condições de trabalho. De outro 

lado, tem constituído um exército de profissionais sem condições de atender as competências e 

atribuições profissionais, neste caso, as relativas à Lei de Regulamentação da Profissão e aos 

princípios e valores expressos no Código de Ética Profissional.   

  Todo o processo de subordinação da educação à acumulação do capital que compromete a 

qualidade da formação profissional tem chegado às entidades do Serviço Social brasileiro das mais 

diferentes e combinadas formas. 

 As questões chegam dos profissionais, estudantes, das Unidades de Formação Acadêmica 

(UFAs), dos usuários dos serviços Chegam via e-mails, denúncias nos Conselhos Regionais de 

Serviço Social, nas representações regionais da ABEPSS, no movimento estudantil. São sujeitos que 

revelam os limites do modo de agir do Estado na condução da política de educação e narram o 

processo intenso de precarização que tem acometido a graduação em Serviço Social em todo o 

país. 

 São inúmeras situações graves que expressam a inserção brasileira periférica na economia 

mundial e uma cultura política autoritária e legitimadora das desigualdades: o mercado dos 

diplomas, cursos aligeirados, condições precárias de trabalho para os docentes, ausência de 

bibliotecas, material didático insuficiente e superficial, falsificação de documentos que comprovam 

a integralização do curso, estágios realizados sem supervisão direta, desrespeito à lei que 

regulamenta a profissão e às normativas que disciplinam o exercício profissional. 

Diante desse cenário, a Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais tem se 

empenhado teórica e politicamente tendo como objetivo promover articulação entre a formação e o 
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exercício profissional, estimulando a criação de mecanismos de qualificação e fortalecimento da 

profissão do assistente social e incorporando as demandas internacionais.  

No que diz respeito à pauta das relações internacionais, deu-se continuidade 

prioritariamente à incidência da proposta do Serviço Social brasileiro no debate sobre a Definição 

de Serviço Social aprovada pela Federação Internacional de Trabalhadores Sociais - FITS em 2000 e 

pela Associação Internacional de Escolas de Trabalho Social - AIETS em 2002. O texto construído 

pelo Grupo de Trabalho – GT Definição, sistematizado em 13/8/2011, traduzido para o espanhol e 

distribuído entre os 10 países participantes do II Encontro Latino-Americano de Organizações 

Profissionais de Trabalho Social, realizado em Mendoza/Argentina, obteve contribuições. Ao texto 

proposto pelo Brasil (CFESS/ABEPSS/ENESSO), a Argentina, Uruguai e Porto Rico acrescentaram 

sugestões. Estas foram sistematizadas e preparadas para o Workshop que foi realizado dias 8 e 9 de 

março de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. 

Extremamente exitoso em seus propósitos, o Workshop permitiu o espraiamento do debate da 

Definição de Serviço Social para o conjunto da categoria, contando com a participação de todos os 

CRESS e para um coletivo significativo de pesquisadores/as da área, tendo a representação de 

programas de pós-graduação em Serviço Social e de diferentes universidades do país. A presença 

do secretário geral da FITS, Rory Tryell e do coordenador da comissão internacional sobre a 

definição, Nicolai Paulsen, além do primeiro ex-presidente da AIETS, prof. Abye Tasse, foram 

estratégicas no processo de fortalecimento tanto da articulação das organizações representativas 

do exercício e da formação profissionais, quanto da aproximação com a realidade brasileira/latino-

americana. 

A articulação latino-americana foi fortalecida tendo a possibilidade de se apresentar diante 

de comunidade internacional, durante a Assembleia Geral da FITS, realizada dias 7 e 8 de julho em 

Estocolmo/Suécia, de forma propositiva, coesa e unificada. Estavam presentes a Argentina, Brasil, 

Bolívia, Chile, Cuba, Nicarágua, Peru e Uruguai. As representações destes países manifestaram 

apoio e o desejo de fortalecimento deste debate, tendo como base a particularidade latino-

americana. Foi distribuído material impresso com a proposta de texto da Definição, tanto em 

espanhol quanto inglês, aos participantes do Congresso, sendo a única região a expressar este grau 

de organização coletiva. Este fato gerou, diante do testemunho dos dirigentes da FITS na 

assembleia ao terem participado do Workshop realizado no Rio de Janeiro, maior credibilidade e 

respeito às organizações nacionais latino-americanas, especialmente ao protagonismo do Brasil na 

região. 

 Desta forma, passa-se a apresentar as ações estratégicas desenvolvidas no ano de 2012 para 

o enfrentamento da precarização da formação profissional e de fortalecimento das relações 

internacionais. 
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 Cabe ressaltar que não se trata aqui de fazer uma mera listagem das atividades e ações 

realizadas, mas de destacar processos verdadeiros de lutas e resistências que se constroem coletiva 

e cotidianamente no interior de cada uma das entidades e na articulação das mesmas. Esses 

processos também revelam o amadurecimento teórico, ético-político e normativo do Serviço Social 

brasileiro. 

 

4.1 ATIVIDADES PROGRAMADAS  

O Plano de Ação da Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais para 2012 

foi elaborado a partir das deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS e teve como 

previsão orçamentária R$ 237.000,00. Desse modo, tivemos as seguintes ações programadas no 

eixo Formação Profissional: 

1. Fortalecer ações políticas contra a precarização da educação superior para garantir a 

qualidade dos serviços prestados aos usuários e a preservação de seus direitos, conforme 

estabelecido no Plano de Lutas. 

2. Dar continuidade ao GT Trabalho e Formação Profissional, constituído pelo CFESS, um 

representante dos CRESS de cada região geográfica, das direções nacionais da ABEPSS e da 

ENESSO e aprimorar o monitoramento da execução do Plano de Lutas em nível regional e 

nacional. 

3. Aprovar a Política Nacional de Educação Permanente para os/as assistentes sociais até 

dezembro de 2011, divulgá-la e implementá-la a partir de 2012. 

4. Aprofundar, em conjunto com a COFI e a ABEPSS, os estudos e debates no âmbito da saúde, 

acerca dos programas de residência multiprofissional e em Serviço Social destacando: 

 Os desafios e potencialidades da formação em serviço; 

 O exercício da supervisão de estágio a estudantes de graduação por assistentes sociais 

residentes; 

 Sistematização de um documento que contemple: o histórico dos programas de  residência, a 

articulação da proposta com o projeto de formação profissional, as experiências acumuladas 

no Brasil, a direção política para a residência em Serviço Social e multiprofissional a ser 

apresentado até dezembro de 2011. 

5. Estudar a viabilidade de co-financiamento pelo Conjunto CFESS/CRESS para publicação e 

envio do documento Sobre a Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social para 

todos/as assistentes sociais brasileiros/as. 

6. Inserir debates na Campanha em defesa da formação de qualidade em Serviço Social, sobre a 

crítica aos 20% da carga horária do curso presencial que pode, segundo a LDB, ser realizada 

à distância. 
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7. Divulgar no Encontro Nacional de Supervisores a ser realizado durante a Oficina Nacional 

da ABEPSS, um CFESS/Manifesta que enfatize o protagonismo e a responsabilidade da 

categoria com a qualidade da formação profissional no âmbito das atribuições privativas da 

supervisão de estágio. 

8. Propor no Encontro Nacional de Supervisores a ser realizado durante a Oficina Nacional da 

ABEPSS, a realização de ações de âmbito nacional, em conjunto com a ABEPSS e ENESSO 

que enfatizem o protagonismo e a responsabilidade da categoria com a qualidade da 

formação profissional no âmbito das atribuições privativas de supervisão de estágio.   

 

PROPOSTAS APROVADAS NO ENCONTRO NACIONAL CFESS/ CRESS A SEREM 

ENCAMINHADAS AO PLANO DE LUTAS EM DEFESA DO TRABALHO E DA FORMAÇÃO 

E CONTRA A PRECARIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

1. Avaliar a utilização de mecanismos jurídicos para fortalecer a fiscalização em relação ao não 

cumprimento dos requisitos legais pelas instituições de ensino superior, na perspectiva de 

apresentar elementos concretos às instâncias competentes, visando suspender a oferta de tais 

cursos por instituições que não cumprirem tais requisitos.  

2. Intensificar a fiscalização nas unidades de EAD, incluindo tele-salas e semipresenciais, para 

conhecer as atribuições dos professores especialistas, tutores eletrônicos, tutores de sala e 

dinâmica de funcionamento das aulas e do estágio supervisionado com vistas a garantir o 

previsto nos artigos 4º e 5º da Lei 8662/93.   

3. Dar continuidade ao processo de levantamento de informações e fiscalizações dos cursos de 

graduação à distância em Serviço Social, com destaque ao efetivo cumprimento da Resolução 

533/2008 e implementação das diretrizes curriculares da ABEPSS. Para viabilizar o mutirão 

cada CRESS, em articulação com ABEPSS, deverá planejar o envolvimento dos agentes 

fiscais/ COFIs, das comissões de formação e dos/as demais conselheiros/as, de acordo com 

as possibilidades e particularidades dos CRESS.  

4. Realizar eventos, voltados para a avaliação da precarização do ensino de graduação em 

Serviço Social nas modalidades presencial e à distância, bem como das repercussões futuras 

para a profissão, em parceria com a ABEPSS e ENESSO.   

5. Realizar a avaliação da Campanha Educação não é Fast-Food, no bojo das estratégias de luta 

contra a precarização da formação profissional e divulgá-la. 

6. Atualizar e divulgar amplamente o documento Sobre a Incompatibilidade entre Graduação à 

Distância e Serviço Social vinculado à campanha nacional em defesa da formação com 

qualidade em Serviço Social.  
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7. Publicizar o posicionamento do Conjunto CFESS/CRESS sobre o processo de 

mercantilização e precarização do ensino de graduação presencial, em interface com a 

comunicação.  

8. Incorporar no debate do GT Trabalho e Formação Profissional a questão dos avaliadores de 

curso de Serviço Social do MEC.  

9. Fomentar o debate sobre as Resoluções do CFESS referentes ao exercício profissional com as 

UFAs, na perspectiva que seus conteúdos sejam incorporados nas disciplinas dos cursos. 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

1. Intensificar o debate sobre a definição de Serviço Social, envolvendo o Conjunto 

CFESS/CRESS, a ABEPSS e ENESSO, tendo em vista a realização de workshop no Brasil em 

2012, com GT da FITS/AIETS, para discutir e elaborar proposta de revisão da definição na 

Assembleia da FITS que ocorrerá em 2012, em Estocolmo. 

2. Debater com movimentos sociais do país e demais países latino-americanos e caribenhos 

sobre a institucionalização do Parlamento do MERCOSUL. 

3. Ampliar as relações internacionais do Serviço Social com países de língua portuguesa.  

4. Produzir materiais de divulgação dos resultados do workshop e definição do Serviço Social 

para ser encaminhado à Assembleia da FITS, em 2012. 

5. Fomentar o debate e a participação nas convenções regionais e nacional de solidariedade a 

Cuba, tendo como parâmetro o nosso compromisso ético-político pela construção de outra 

sociabilidade, na defesa dos direitos humanos (e as conquistas para a humanidade - pós-

revolução), na defesa da universalização da saúde, assistência social e educação, pela 

liberdade, autodeterminação e solidariedade entre os povos. 

6. Intensificar os debates no Conjunto CFESS/CRESS com outras entidades da categoria e 

movimentos sociais sobre relações internacionais, divulgando a agenda política do Conjunto 

CFESS/ CRESS. 

7. Buscar ampliar o leque de articulação internacional do Comitê Latino Americano de 

Organizações Profissionais do Trabalho Social, com vistas a dialogar com países que 

compõem instâncias como ALBA e UNASUR, na perspectiva de dialogar sobre as posições 

defendidas pelo projeto ético-político do Serviço Social brasileiro, ampliando nossas 

condições de disputa da perspectiva internacional da profissão. 

8. Fomentar o debate e a participação nos comitês de solidariedade aos povos oprimidos, junto 

com outras categorias profissionais, especialmente em solidariedade ao povo portoriquenho, 

haitiano e palestino, tendo como base a defesa intransigente dos direitos humanos. 
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Agenda permanente 

1. Intensificar debates no Conjunto CFESS/ CRESS com outras entidades da categoria e 

movimentos sociais sobre relações internacionais, no âmbito do exercício e da formação 

profissional, fortalecendo a inserção do Conjunto no Comitê Latino Americano de 

Organizações Profissionais do Trabalho Social, pautando questões estratégicas como 

circulação de profissionais nos países do MERCOSUL e acesso a direitos nos estados 

fronteiriços; 

2. Dar continuidade à divulgação da agenda de eventos na América Latina com a Federação 

Internacional dos Trabalhadores Sociais e o Comitê Latino Americano de Organizações 

Profissionais do Trabalho Social e ALAEITS, incentivando a participação e apresentação de 

trabalhos científicos: pesquisas, relatos de experiências produzidos e realizados pela 

categoria, como forma de divulgar e compartilhar os conhecimentos sobre matérias do 

Serviço Social. 

3. Estreitar as relações dos trabalhadores sociais das regiões fronteiriças, por meio de 

articulação com organizações profissionais, conferências, fóruns e outros eventos. 

4. Participar no Fórum Social Mundial pautado em análise conjuntural, considerando a 

dinâmica política organizativa do evento, tendo, porém a perspectiva crítica do fórum, visto 

que o mesmo vem promovendo desvios políticos distantes dos preceitos que marcaram as 

primeiras edições. 

 

4.2 ATIVIDADES REALIZADAS  

A viabilização das atividades de Formação Profissional e Relações Internacionais pautaram-

se nas orientações do 40º Encontro Nacional e outras demandas postas para a Comissão. Também 

estiveram condicionadas às decisões e encaminhamentos realizados pelos GTs Trabalho e 

Formação Profissional e Sobre a Definição de Serviço Social da Federação Internacional de 

Trabalhadores Sociais (FITS). Dessa maneira, podemos destacar as seguintes atividades que foram 

realizadas em 2012: 

 

Reuniões, eventos e outras atividades. 

 Participação em Comissão de Inquérito no CRESS 12ª Região (SC), realizada nos dias 21 e 22 de 

março de 2012, com vistas a apurar supostas irregularidades nos processos de fiscalização; 

 Realizaram-se duas reuniões do GT de Trabalho e Formação Profissional, com as seguintes 

pautas: Data da reunião: 10 de março de 2012: 1) Resgate dos trabalhos do GT em 2011; 2) 

Atualização dos prazos do Plano de Lutas; 3) Retornos acerca da Campanha Educação não é fast-

food: diga não para a graduação à distância em Serviço Social (Liminar de suspensão da Campanha; 
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Requerimento por parte do CFESS de imediata anulação do art. 63 e do parágrafo 1º da Portaria 

Normativa nº 40 de 2007 do Ministério da Educação (MEC); Documento encaminhado pela 

ULBRA; retorno da Audiência Pública no Senado; Relatório final da Metara; 4) Definição de 

instrumento para avaliação da Campanha Educação não é fast-food: diga não para a graduação à 

distância em Serviço Social, pelas entidades; 5) Definição de instrumento para atualização dos 

dossiês por parte dos CRESS; 6) Declarações de cumprimento do estágio curricular para 

inscrição no CRESS (solicitação de inclusão de ponto de pauta sugerido pelos CRESS presentes). 

Data da reunião: 16 de dezembro de 2012: 1) Resgate dos trabalhos do GT em 2012; 2) 

Atualização dos prazos do Plano de Lutas e incorporação das deliberações do 41º Encontro 

Nacional; 3) Contratação de assessoria temática para o GT; 4) Planejamento das Ações para 

2013; 5) Informes (ações judiciais, Política Nacional de Educação Permanente, credenciamento 

online dos campos de estágio); 

 Sistematização das contribuições à proposta de Definição de Serviço Social e organização, 

juntamente com apoio do GT sobre a Definição de Serviço Social da Federação Internacional de 

Trabalhadores Sociais (FITS) do Workshop conforme deliberação do Encontro Nacional; 

 Realização de duas oficinas no Fórum Social Temático – FST, realizado de 24 a 29 de janeiro de 

2012 na cidade de Porto Alegre. No dia 26 de janeiro, Seguridade Social no Brasil. Desafios para 

sua concretização tendo a presença forte de militantes de Frente Nacional contra a Privatização 

da Saúde. No dia 27 de janeiro, A organização política dos/as assistentes sociais nos países do 

MERCOSUL e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP. Vide 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=742; 

 Participação em duas reuniões do Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde, 

vinculado ao Ministério da Saúde, Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho – 

DEGERTS, tendo em vista o processo de implantação da livre circulação de profissionais na 

região e implantação do sistema de controle deste processo; 

 Participação na 20ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, realizada na cidade de 

Salvador dia 24 de maio de 2012, com impressão e distribuição do CFESS Manifesta em apoio ao 

povo cubano, conforme deliberação do Encontro Nacional CFESS/CRESS, vide 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_cuba-SITE.pdf; 

 Realizaram-se reuniões com a Implanta Informática com o objetivo de aperfeiçoar o sistema on-

line de credenciamento dos campos de estágio antes da sua implantação; 

 Realizou-se audiência com a Senadora Ana Rita Esgário (PT/ES), no dia 26 de abril de 2012, 

com a seguinte pauta: 1) promoção de audiência pública no Senado para discutir a graduação à 

distância em Serviço Social; 2) implementação da jornada de trabalho de 30 horas para as/os 

assistentes sociais sem redução salarial; 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=742
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_cuba-SITE.pdf


 
79 

 Realizou-se reunião com as profissionais que representam o CFESS nas Câmaras Técnicas da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, no dia 29 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de encaminhar a deliberação do 40º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS/CRESS: “Aprofundar, em conjunto com a COFI e a ABEPSS, os 

estudos e debates no âmbito da saúde, acerca dos programas de residências multiprofissional e 

em Serviço Social [...]”; 

 Participação em reunião junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior (SERES/MEC), 

articulada pelo Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, para discutir questões 

relacionadas ao reconhecimento e revalidação de reconhecimento dos cursos de graduação na 

área, realizada em Brasília no dia 05 de julho de 2012. 

 

Agenda política do CFESS com outras entidades e movimentos sociais 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Comissão de Formação Profissional e Relações 

Internacionais têm como base a articulação política com a ABEPSS e ENESSO, sendo estas 

entidades de atuação direta no campo da formação, bem como parceiras históricas na luta em 

defesa da profissão. Essa articulação também se faz necessária, devido à relação intrínseca entre a 

formação e exercício profissional. Com o objetivo de manter as relações internacionais também são 

necessárias articulações com entidades de Serviço Social em nível mundial e latino-americano. 

Nesse sentido, a agenda política com essas entidades se constituiu da seguinte forma:  

 Participação no 31º Congresso Nacional do ANDES/SN, realizado entre os dias 15 a 20 de 

janeiro de 2012, na cidade de Manaus/AM, com o tema: Caprichar na educação e garantir direitos 

dos trabalhadores; 

 Reunião com ABEPSS, ALAIETS e AIETS, realizada no dia 7 de março de 2012, na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ, com a seguinte pauta: O ensino superior na América Latina e seus rebatimentos 

no Serviço Social; o impacto da política de educação superior dos nossos países na formação 

profissional dos assistentes sociais; 

 Acompanhamento da tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional; 

 Participação e co-financiamento do curso ABEPSS Itinerante, promovido pela ABEPSS nas cinco 

regiões do país e cujo objetivo era “fortalecer as estratégias político-pedagógicas de 

enfrentamento à precarização do ensino superior, por meio da difusão ampla dos princípios, 

conteúdos e desafios colocados para a consolidação das Diretrizes Curriculares como 

instrumento fundamental na formação de novos profissionais”; 

 Participação na Marcha dos Servidores Públicos Federais em greve, realizada em Brasília no dia 

18 de julho de 2012; 
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 Reunião com a ABEPSS, realizada em Brasília no dia 22 de agosto de 2012 para finalizar a 

Política Nacional de Educação Permanente do Conjunto CFESS/CRESS; 

 Realização e acompanhamento de treinamento online com os Conselhos Regionais, visando o 

aperfeiçoamento do sistema online de credenciamento dos campos de estágio, no dia 8 de agosto 

de 2012; 

 Promoção de debate com o professor Roberto Leher (UFRJ), durante a realização do Conselho 

Pleno do CFESS no dia 17 de outubro de 2012 para discutir “Autonomia universitária e 

regulação das profissões”; 

 Participação no XIII ENPESS, realizado entre os dias 5 a 9 de novembro de 2012, na cidade de 

Juiz de Fora/MG; 

 Participação em reunião com ABEPSS, ANDES e o corpo docente do curso de Serviço Social da 

UNIRIO, realizada no Rio de Janeiro/RJ no dia 14 de novembro de 2012 para definir estratégias 

de enfrentamento da precarização do curso referida Universidade. 

 

Atuação no debate sobre as Residências Multiprofissional e em Serviço Social 

Os programas de residência multiprofissional ou em área profissional constituem uma 

modalidade de formação lato sensu que objetiva formar recursos humanos preparados para atuar 

no Sistema Único de Saúde.  Apesar de existirem programas de residência pelo menos desde a 

década de 1990, inclusive financiadas pelo Estado, apenas em 2005 o Ministério da Educação passa 

a legislar e participar da elaboração das mesmas.  

Tal ausência decorre em diversos problemas enfrentados pelos programas de residência o 

que atualmente exige que os conselhos de profissão, associações de ensino e pesquisa, sindicatos, 

gestores, academias e profissionais residentes se mobilizem em seus diversos espaços que 

objetivam debater  essa modalidade de formação se posicionando contrários a ausência do Estado 

em suas atribuições (como certificar os programas), exigindo a democratização da condução 

realizada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, discutindo as condições éticas e 

técnicas dos profissionais inseridos nas residências e ainda se colocando firmemente contrários ao 

rebaixamento da formação que, nesse espaço, tem sido representado pelo incentivo do governo em 

associar as residências ao mestrado profissional. 

Ao longo de 2012 o CFESS participou de diversos espaços de debate acerca das residências 

conforme destacamos a seguir: 

 Participação das representações indicadas pelo CFESS na 2º reunião das Câmaras Técnicas 

Em 2011 o CFESS indicou representações para composição de cinco das seis câmaras técnicas 

existentes que poderiam ter programas de residência com a inserção de assistentes sociais e 

participou da 1º reunião realizada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. Em 
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junho de 2012 foi convocada a 2ª reunião com as representações das Câmaras Técnicas na qual as 

representações do CFESS das cinco câmaras participaram. Tal reunião teve por objetivo preparar 

os membros das câmaras para utilização do sistema da comissão nacional no qual os programas 

são cadastrados para que possam ser avaliados. 

 Reunião com as representações das Câmaras Técnicas e a Comissão de Formação Profissional 

do CFESS. 

Com o objetivo de debater a participação do CFESS nas Câmaras Técnicas bem como as 

ações a serem realizadas pelo CFESS em cumprimento à deliberação do 40º Encontro Nacional 

CFESS/ CRESS foi realizada uma reunião com as representações das câmaras indicadas pelo 

CFESS e a comissão de formação que teve como principal encaminhamento a construção de um 

documento previsto na referida deliberação que deverá apresentar o debate realizado pelo Serviço 

Social sobre as residências. Tal documento também aprovado como deliberação no 41º Encontro 

Nacional está em elaboração com previsão de publicação para 2013. 

 Congresso da Rede Unida  

Em maio de 2012 durante o Congresso da Rede Unida foi realizado o I Encontro de 

Residências que contou com a participação da representação do CFESS no CNS, assistente social 

Ruth Bittencourt. A realização de tal encontro foi extremamente importante para o debate acerca 

dos diversos formatos que as residências têm assumido e os principais problemas que as 

envolvem. 

 Grupo de trabalho sobre residências da comissão de Recursos Humanos do CNS 

Identificando os diversos problemas que tem envolvido as residências o Conselho Nacional 

de Saúde a partir da Comissão de Recursos Humanos criou um grupo de trabalho que ao longo de 

2012. O CFESS integrou o GT através de sua representação no CNS, conselheira Ruth Bittencourt. É 

importante destacar as principais ações do GT como a participação da elaboração e publicação do 

relatório do IV Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde que ocorreu em 

2011; elaboração de recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde que deliberava a 

realização de eleições para definição das representações da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde e o acompanhamento do processo eleitoral de cada segmento de 

representação da comissão (eleições dos conselhos de profissão, das associações de ensino etc.). 

 II Encontro Nacional de Residências em Saúde 

Em novembro de 2012 foi realizado em Porto Alegre o II Encontro Nacional de Residências 

em Saúde que teve como objetivos: incentivar a mobilização de coletivos implicados com as 

Residências em Saúde para a ampla participação na construção da Política de Nacional de 

Residências em Saúde; fortalecer espaços de articulação entre residentes, tutores/preceptores, 

coordenadores, gestores, trabalhadores, usuários, estudantes e docentes; convidar novos atores das 
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políticas de educação e saúde, considerando a necessidade de fortalecer pactuações regionais e 

nacional; articular e apresentar projetos políticos da sociedade para a nova composição da 

Comissão Nacional de Residências Multiprofissional em Saúde – CNRMS. 

Cabe destacar que um importante avanço desse encontro foi a articulação dos diversos 

segmentos que constroem as residências como preceptores, tutores, residentes que se articularam e 

constituíram fóruns organizativos próprios. 

Ao final do encontro, que contou com a participação do CFESS, foi realizada uma reunião 

com os assistentes sociais presentes, objetivando debater as principais questões que envolvem a 

inserção desses profissionais nas residências. 

 Oficina Regional da ABEPSS Leste 

Durante a oficina regional da ABEPSS Leste, que ocorreu em Niterói, foi realizada uma 

oficina que debateu as residências em saúde e as principais ações a serem desenvolvidas pelas 

organizações da categoria no âmbito dos programas de residência. 

 Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social (ENPESS) 

Durante o Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social, realizado em Juiz de Fora, 

foi realizado um Colóquio sobre residências em saúde que debateu a realidade dos programas de 

residência e as ações desenvolvidas pelas entidades da categoria. Além do Colóquio foi realizada a 

reunião de formação em saúde que se dedicou ao debate acerca das residências e das ações que 

têm sido desenvolvidas pelas entidades da categoria. É importante destacar que no ENPESS foi 

lançado o documento da ABEPSS “A Polêmica Questão sobre o Mestrado Profissional e a Área de 

Serviço Social – Subsídios à reflexão”. Tal documento constitui um importante subsídio ao debate 

acerca das residências devido a já explicitada intenção governamental de associar as residências ao 

mestrado profissional. 

 

Atuação no Comitê MERCOSUL e FITS 

 Pagamento da anuidade da FITS. 

 Organização da 28ª Reunião do Comitê MERCOSUL de Organizações Profissionais na cidade 

do Rio de Janeiro – RJ/Brasil no dia 7 de março de 2012 com a participação, além do CFESS,  de 

representantes da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. A pauta central foi a construção do 

novo Regimento Interno. Este aprovou a ampliação da organização para demais países da 

América Latina e Caribe. 

 Participação na 29ª Reunião do Comitê MERCOSUL de Organizações Profissionais na cidade de 

Tucumán/Argentina, no dia 23 de setembro de 2012. Dando continuidade à construção do 

Regimento Interno, debateu-se sobre o novo nome da organização, ficando provisoriamente 

Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social. Nesta 
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ocasião aprovou-se a entrada da organização de assistentes sociais de Porto Rico. Neste 

encontro definiu-se pela organização do III Encontro Latino-Americano de Organizações 

Profissionais de Serviço Social, no Uruguai em meados de março/2013, evento antecedido pela 

próxima reunião do Comitê Mercosul. 

 Organização do Workshop sobre a Definição de Serviço Social da FITS, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, nos dias 8 e 9 de março, tendo a participação de oito países: Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Porto Rico e República Dominicana. O resultado do trabalho foi 

a construção de uma proposta de definição de serviço social a ser encaminhada à Assembleia da 

FITS. Mais informações em  http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=754 

 Participação na Assembleia Geral da FITS e no Congresso Mundial de Serviço Social, realizado 

de 7 a 12 de julho de 2012 na cidade de Estocolmo – Suécia. Destacamos nas decisões da 

Assembleia Geral: a) a aprovação da revisão da atual definição de serviço social tendo a 

presidente do CFESS, conselheira Sâmya Rodrigues Ramos, assumido a sub-coordenação da 

Comissão Internacional, composta por cinco membros da FITS e cinco membros da AIETS, para 

coordenar este processo e submeter novo texto até a próxima assembleia; b) a aprovação da 

entrada da organização dos/as assistentes sociais de Porto Rico na FITS, ampliando a 

participação da América Latina e Caribe na FITS, sofrendo forte resistência da representação 

dos EUA e países aliados, vencendo o princípio da autodeterminação dos povos e o 

reconhecimento do direito de representação dos/as colegas porto-riquenhos/as. 

Aproximadamente 200 assistentes sociais brasileiros/as, a maioria com apresentação de 

trabalhos, participou desse evento. Mais informações estão registradas em 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=831; 

 Participação no 26º Congresso Nacional de Trabalho Social da Argentina, realizado na cidade 

de Tucumán de 20 a 22 de setembro de 2012, no qual foi apresentado o processo de organização 

dos/as assistentes sociais brasileiros/as possibilitando o intercâmbio entre CFESS e FAAPSS. O 

evento contou com a participação de aproximadamente 1.800 profissionais e estudantes; 

 Participação no 20º Seminário Latino-Americano de Escolas de Serviço Social promovido pela 

ALAEITS na cidade de Córdoba/Argentina, de 24 a 27 de setembro de 2012, contando com 

aproximadamente 1.600 participantes, entre profissionais e estudantes, de 16 países. Mais 

informações estão disponíveis em http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=862. 

 

Realização de palestras sobre formação profissional e eventos internacionais  

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre A organização política dos/as 

assistentes sociais nos países do MERCOSUL e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP, 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=754
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=831
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=862
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proferida no Fórum Social Temático, realizada em Porto Alegre/RS, no dia 27 de janeiro de 

2012.  

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre Os desafios da formação profissional, 

proferida na Semana da/o Assistente Social, realizada na UNIRIO, no Rio de Janeiro/RJ no dia 

8 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Sâmya Rodrigues Ramos sobre Estágio, proferida no Fórum de 

Supervisão de Estágio, realizado em Fortaleza/CE no dia 14 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre, Assistente Social: em defesa da 

Educação Pública de Qualidade e Compromisso com a Classe Trabalhadora proferida no debate 

promovido pelo CRESS 11ª Região (PR), realizado em Curitiba/PR no dia 14 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre De olho na educação: o Serviço Social e sua 

inserção na política educacional, proferida no debate promovido pelo CRESS 18ª Região/SE, 

realizado em Aracaju em 15 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Sâmya Rodrigues Ramos sobre Serviço Social: de olhos abertos para a 

educação. Ensino público e de qualidade é direito de todos/as, proferida no debate promovido pelo 

CRESS 3ª Região/CE, realizado em Fortaleza no dia 15 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre Fundamentos e perspectivas do 

Serviço Social no mundo: trabalho e formação profissional, proferida no debate promovido pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com o NUCRESS 11ª Região/Ponta Grossa, 

realizado em Ponta Grossa/PR, no dia 15 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre Fundamentos e perspectivas do 

Serviço Social no mundo: trabalho e formação profissional, proferida no debate promovido pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, com o NUCRESS 11ª 

Região/Guarapuava, realizado em Guarapuava/PR, no dia 16 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Sâmya Rodrigues Ramos sobre Serviço Social: de olhos abertos para a 

educação. Ensino público e de qualidade é direito de todos/as, proferida no debate promovido pelo 

CRESS 2ª Região/MA, realizado em São Luís, em 16 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre Educação não é mercadoria: assistentes 

sociais na luta por uma educação pública, gratuita, laica, presencial, de qualidade e a serviço da classe 

trabalhadora, proferida no debate promovido pela Seccional de Campina Grande / CRESS 13ª 

Região/PB, em 18 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Erivã Velasco sobre Educação: panorama da formação profissional, 

proferida no debate promovido pelo CRESS 20ª Região/MT, realizado em Cuiabá, no dia 18 de 

maio de 2012; 
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 Palestra com a conselheira Sâmya Rodrigues Ramos sobre Serviço Social: de olhos abertos para a 

educação. Ensino público e de qualidade é direito de todos/as, proferida no debate promovido pela 

Seccional de Juiz de Fora /CRESS 6ª Região/MG, realizado em Juiz de Fora, em 23 de maio de 

2012; 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre A formação profissional em Serviço Social 

no contexto da crise e da barbárie contemporânea, proferida em debate promovido pela unidade de 

ensino FITS, em conjunto com o CRESS 16ª Região/ AL, realizado em Maceió, no dia 24 de maio 

de 2012; 

 Palestra com a conselheira Erivã Velasco sobre Serviço Social: de olhos abertos para a educação. 

Ensino público e de qualidade é direito de todos/as, proferida no debate promovido pelo CRESS 20ª 

Região/MT, realizado em Rondonópolis, no dia 24 de maio de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos O debate sobre a definição de Serviço 

Social da FIAS na América Latina – reflexões teócico-metodológicas a partir da proposta da nova 

definição a ser apresentada no Congresso Mundial em Estocolmo 2012, proferida no Seminário/Aula 

Aberta do Mestrado em Serviço Social do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra – 

Portugal, em 25 de maio de 2012. 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre Os desafios da formação profissional, 

proferida em debate promovido pelo CRESS 6ª Região/MG realizado em Belo Horizonte, no dia 

9 de julho de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre O trabalho Profissional frente à 

crise do capital: desafios do conjunto CFESS/CRESS, proferida no Encontro Descentralizado do 

Conjunto CFESS/CRESS da região sul, realizado em Curitiba/PR, no dia 27 de julho de 2012; 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre O trabalho profissional frente à crise do 

capital: desafios do Conjunto CFESS/CRESS, proferida no Encontro Descentralizado do Conjunto 

CFESS/CRESS da região norte, realizado em Macapá/AP, no dia 28 de julho de 2012; 

 Palestra com a conselheira Juliana Iglesias Melim sobre Estágio: avanços e desafios na implantação 

da Resolução CFESS nº 533/2008, proferida em debate promovido pelo CRESS 17ª Região/ES 

realizado em Vitória, no dia 21 de agosto de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre O trabalho profissional frente à crise 

do capital: desafios do Conjunto CFESS/CRESS proferida no Encontro Nacional CFESS/CRESS, 

realizado em Palmas/TO, no dia 7 de setembro de 2012; 

 Palestra com a conselheira Esther Luíza de Souza Lemos sobre Formação e exercício profissional na 

América Latina, proferida no V Encontro Paranaense de Assistentes Sociais – V CPAS, realizado 

em Foz do Iguaçu/PR, no dia 12 de outubro de 2012; 
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 Palestra com a conselheira Sâmya Rodrigues Ramos sobre Supervisão de Estágio em Serviço Social, 

proferida no 2º Encontro Nacional de Supervisores de Estágio, realizado durante o XIII 

ENPESS, em Juiz de Fora/MG no dia 6 de novembro de 2012. 

 

Produções 

 Elaboração de artigo para publicação na Revista Conexões Geral (CRESS 6ª Região/MG), sobre 

o tema “Educação não é mercadoria”; 

 Contribuições na elaboração da Brochura sobre Supervisão de Estágio em Serviço Social, 

elaborada pela Comissão de Orientação e Fiscalização do CFESS; 

 Divulgação do Relatório Final do Plebiscito 10% do PIB para Educação Pública; 

 Contribuição na matéria publicada no site do CFESS: “SOS educação: condições de trabalho e 

democracia já: comunidades acadêmicas da UNIRIO, UNIVALE e PUC/SP fazem mobilizações 

para enfrentar problemas graves que interferem na qualidade do ensino”; 

 Elaboração e divulgação de nota em apoio ao movimento grevista das Universidades Federais; 

 Finalização da Política Nacional de Educação Permanente do Conjunto CFESS/CRESS. 

 

4.3 AVALIAÇÃO  

A Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais ousa dizer não a forma como 

vem sendo implementada o acesso da população brasileira ao ensino que, em larga medida, 

extravia seu caráter público, presencial, laico e de qualidade em um contexto neoliberal, no qual o 

Estado empenha-se para atender as exigências dos organismos internacionais, criando as 

condições para a institucionalização de um padrão educacional que dissemina uma educação que 

contribui para a manutenção da desigualdade social e de relações sociais que alienam, 

desumanizam e conferem adesão passiva ao modo de ser burguês. 

O trabalho realizado pela Comissão e pelo GT Trabalho e Formação Profissional reafirmam o 

compromisso ético com a qualidade dos serviços prestados a população usuária dos serviços 

sociais, ao preocupar-se com a formação dos futuros e dos atuais profissionais de Serviço Social. 

As ações empreendidas pelo GT Trabalho e Formação apontam a sua importância enquanto 

espaço articulador das entidades representativas do Serviço Social brasileiro. Indicam ainda o 

acerto das deliberações dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS que têm priorizado 

as ações de enfrentamento à precarização do processo de formação profissional, sobretudo no que 

se refere ao ensino de graduação à distância onde, objetivamente, tem-se encontrado acadêmica e 

empiricamente uma das faces mais acentuadas da mercantilização e precarização da educação 

brasileira. Temos acompanhado as ações judiciais movidas ou contra o Conselho Federal, não 

abrindo mão da defesa do projeto de formação profissional condizente com as diretrizes 
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curriculares debatidas e elaboradas democraticamente e com a condução da ABEPSS. Os 

Encontros Descentralizados e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, as Oficinas Regionais e 

Nacional da ABEPSS, os Encontros Regionais e Nacional dos Estudantes de Serviço Social e outros 

seminários realizados pelas entidades, têm se configurado em momentos de grande relevância por 

promoverem a socialização de informações, a definição da agenda de lutas e, sobretudo, por 

favorecerem o debate, tendo a formação profissional no centro das reflexões.  

Faz-se importante destacar o retorno dos Conselhos Regionais acerca da identificação de 

novas irregularidades encontradas nos cursos de graduação à distância que irão possibilitar a 

atualização do documento Sobre a incompatibilidade entre graduação à distância e Serviço Social, 

materializando novas denúncias e exigindo novas providências por parte dos órgãos responsáveis 

por fiscalizar a política de educação superior em nosso país. 

A finalização da Política Nacional de Educação Permanente, bem como o acompanhamento 

crítico do debate sobre as Residências Multiprofissional e em Serviço Social, também expressa o 

compromisso do CFESS em potencializar as diferentes ações e iniciativas coerentes com o projeto 

de formação profissional, que não se encerra na graduação. Pelo contrário, se coloca na rica e 

complexa dinâmica das relações sociais, a fim de produzir respostas coerentes com o compromisso 

profissional de qualidade dos serviços aos usuários, bem como o adensamento das dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa na intervenção dos/as assistentes sociais 

brasileiros/as. 

Assim, a educação permanente se constitui em um importante instrumento para a 

construção e qualificação de ações cotidianas no exercício da profissão e na sua capacidade de 

organização política. Dessa forma, é necessário reconhecê-la também como instrumento 

fundamental de luta política e ideológica. Por esta razão, é que o Conjunto CFESS/CRESS vem 

privilegiando o espaço da formação, como uma das ferramentas que possibilita o fortalecimento 

do nosso projeto profissional. 

O sistemático investimento no debate da necessidade da revisão da atual definição da FITS  

teve duas vitórias significativas no ano de 2012. Primeiramente no êxito do processo de 

organização do Workshop, envolvendo demais países na contribuição ao processo como região e 

não isoladamente como país. Chegar-se a uma proposta de texto comum, consciente das 

mediações necessárias para incidir no debate internacional, representou um grande avanço para o 

Serviço Social Latino-Americano. Em segundo lugar, a deliberação da FITS, por unanimidade, por 

revisar a atual definição e constituir uma comissão internacional na qual a América Latina se faz 

representar pelo CFESS, expressou o reconhecimento do processo construído ao longo das gestões 

e o salto qualitativo possível pelo trabalho coletivo acumulado na construção do projeto ético 

político profissional. 
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Grande parte do conjunto das deliberações foi encaminhada neste ano, tendo como 

significativo, o maior envolvimento da categoria no debate internacional, tanto na participação 

como ouvintes no Workshop, quanto pela participação com apresentação de trabalhos nos eventos 

internacionais, tanto no Congresso Mundial em Estocolmo/Suécia quanto no XX Seminário da 

ALAEITS em Córdoba/Argentina. Mais uma vez ressalta-se a articulação estratégica entre 

CFESS/ABEPSS/ENESSO, entre exercício e formação profissionais, articulação que carece 

fortalecimento na mesma dimensão nas organizações no âmbito internacional. 

No que diz respeito à articulação com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, neste 

ano foi possível estabelecer uma relação mais estreita com Portugal e Angola. Tanto com envio de 

material impresso das produções do CFESS quanto com a socialização, com Portugal, do debate 

ocorrido no país sobre a Definição de Serviço Social. 

Ao final do Workshop em março/2012, o Secretário Geral da FITS, Rory Truell sinalizou com 

a possibilidade da língua portuguesa se tornar língua oficial na FITS. Durante a Assembleia Geral 

da FITS, em julho/2012, o Brasil e Portugal apresentaram uma moção solicitando que a língua 

portuguesa se tornasse um dos idiomas oficiais da FITS, favorecendo o intercâmbio com o coletivo 

profissional e permitindo que este possa se fazer ouvir no contexto internacional, marcado pela 

hegemonia na língua inglesa. A Assembleia aprovou que a FITS deverá fazer um estudo de 

impacto financeiro para implantação desta proposta bem como de outros idiomas que na ocasião 

manifestaram interesse.  A Secretaria Geral informou que investiu recursos na alteração do site da 

FITS, permitindo o acesso de forma traduzida na página. Também houve a solicitação que os 

documentos oficiais da FITS estejam traduzidos pelo menos para as línguas que são oficiais, algo 

que não ocorre atualmente. O acompanhamento sistemático deste tema é uma exigência da 

categoria no âmbito internacional, ao mesmo tempo em que também se exige ampliar o 

conhecimento de outros idiomas e culturas fortalecendo a unidade do conjunto dos/as 

trabalhadores/as numa perspectiva internacionalista. 

 

 

  



 
89 

5. COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 

Coordenadora: Conselheira Marinete Cordeiro Moreira 

 

Ao avaliarmos as ações desenvolvidas pelo CFESS referente à defesa e o fortalecimento da 

seguridade social pública, é importante registrar a concepção de totalidade adotada nas análises e 

ações empreendidas. Vivemos tempos complexos, nos quais as expressões da questão social, 

traduzidas em restrição de direitos, aumento da violência, banalização da vida, não socialização da 

riqueza socialmente produzida, disputa acirrada do fundo público na acumulação do capital, 

responsabilização dos trabalhadores/as e suas famílias pela sua proteção social, criminalização dos 

movimentos sociais e dos pobres, entre outras, ganham dimensões assustadoras e exigem o 

enfrentamento coletivo organizado da população e em especial, dos trabalhadores/as.   

A concepção ampliada de seguridade social adotada pelo conjunto CFESSCRESS, desde o 

Encontro Nacional de 2000, consubstanciada na Carta de Maceió, tem como referência o artigo 6º da 

Constituição Federal, com a inclusão de outras políticas sociais voltadas para o trabalho, educação, 

habitação, além da saúde, assistência social e previdência social. O conjunto CFESS/CRESS 

defende historicamente que a seguridade social pública e de boa qualidade é possível e necessária 

e não deve se submeter à ordem econômica que anula direitos e sonhos. 

Nesta ótica, as ações desenvolvidas têm como perspectiva a defesa da ampliação de direitos, 

do protagonismo dos usuários na participação do controle social democrático de Estado, da não 

submissão do orçamento público a lógica privativista e individualista, da gestão participativa e 

transparente, do oferecimento de serviços de qualidade aos usuários, dentre outras diretrizes 

historicamente defendidas pelo Serviço Social brasileiro. 

Registramos a realização de ações conjuntas entre as diferentes comissões existentes no 

CFESS, com destaque para as comissões de Ética e Direitos Humanos, Fiscalização (COFI) e 

Comunicação.  A participação de todos/as os/as conselheiros/as do CFESS nas ações realizadas e 

nas diferentes representações de espaços coletivos, como fóruns e conselhos de direitos e políticas 

foi fundamental para o êxito das atividades programadas. Registramos e agradecemos também a 

participação de assistentes sociais não conselheiras/os, que compõem algumas representações do 

CFESS, nos espaços de controle social e que foram e são incansáveis nesta tarefa. São elas: Ruth 

Bittencourt, Cristina Brites, Jurilza Mendonça, Vitória Gois, Roberta Uchoa, Sandra Oliveira 

Teixeira, Magali Almeida. 

Destacamos que o Seminário Nacional de Serviço Social na Educação foi realizado em 

conjunto com o CRESS 16ª Região/AL. 

 

5.1 ATIVIDADES PROGRAMADAS  
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O plano de ação da comissão de seguridade social para 2012 foi construído por eixos de 

atuação, conforme planos anteriores, contemplando as deliberações aprovadas no Encontro 

Nacional CFESS/CRESS de 2011. A previsão orçamentária foi de R$ 188.000,00 sendo que a 

realização do Seminário Nacional de Serviço Social na Educação teve previsão orçamentária 

específica.  

 

Articulação política: 

 Realizar reuniões com movimentos sociais e sindicais para discutir atuação das representações 

nos espaços de organização coletiva e de ações conjuntas de mobilização contra as “reformas” 

neoliberais (previdência, saúde, saúde mental, tributária, educação, trabalhista, criança e 

adolescente, habitação), assim como pela defesa intransigente da seguridade social, em especial, 

do orçamento próprio; (deliberações 11, 12, 13,14, 15,19; agenda permanente 1, 4, 5, 8, 9,11 e 12). 

 Realizar reuniões e contatos com entidades, parlamento, poder executivo, poder judiciário e 

instituições públicas, visando:  

 Articulação e pressão pela inclusão do assistente social na ESF e no NASF (deliberação 1); 

 Solicitação de audiência ao Ministério da Saúde e com relator do PL sobre a inclusão doa 

assistente social no ESF e NASF. 

 Regulamentação da Lei 12.435/11 (SUAS) com a inclusão de política de gestão de trabalho 

do SUAS com qualidade (deliberações 2 e 3); 

 Inclusão do Serviço Social na Educação (deliberação 4); 

 Fortalecimento do Serviço Social do INSS (deliberação 6); 

 Fortalecimento da participação do conjunto nos conselhos de políticas e direitos (agenda 

permanente 11);  

 Acompanhamento do processo de implementação do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, defendendo a luta pelo direito a cidade (deliberação 13); 

 Acompanhamento da frente de monitoramento da questão urbana;  

 Acompanhamento da atuação das frentes parlamentares em defesa da seguridade social 

(agenda permanente 8); 

 Acompanhamento da implantação da lei 12.101/2009 (deliberação 2); 

 Acompanhar o processo de regulamentação dos benefícios eventuais (deliberação 21).  

 Realizar reuniões com movimentos populares e entidades da sociedade civil, visando defender 

o fortalecimento do controle social e qualidade dos serviços na perspectiva de: 

 Fomentar participação de usuários nos conselhos de políticas públicas (agenda permanente 

7);  

 Manter o caráter deliberativo e paritário dos conselhos; 
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 Lutar pela reativação do conselho da seguridade social (deliberação 14); 

 Defender a instância de controle social e gestão democrática nas unidades locais de 

atendimento do SUAS  (deliberação 2); 

 Fortalecer as lutas pelo direito à cidade, nas dimensões urbana e rural. (deliberação 13); 

 Defender a ampliação da participação dos/as usuários/as e trabalhadores/as do SUAS nas 

instâncias de controle social ( deliberação 22); 

 Adotar estratégias políticas para a representação do Conjunto CFESS/CRESS nos conselhos 

de políticas públicas como representantes de trabalhadores/as (agenda permanente 11) 

 Dar continuidade a participação do CFESS na Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde (deliberação 11); 

 Pautar no CNS e no Fórum Permanente MERCOSUL a inserção do/a assistente social na 

ESF e NASF e incentivar que seja pautada nos conselhos estaduais e municipais de saúde.  

 Articular com movimentos sociais a criação e/ou fortalecimento dos conselhos de 

previdência social como instâncias de controle social, defendendo o caráter deliberativo e 

quadripartite. (agenda permanente 1). 

 Articular com movimentos da saúde mental a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica e 

dos mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras 

drogas (deliberação 14). 

 Realizar ações conjuntas com outras entidades e Comissão de Ética do CFESS, contra a 

internação compulsória dos usuários de drogas, problematizando a atuação das 

comunidades terapêuticas (deliberação 14). 

 Solicitar aos CRESS informações e ações acerca da internação compulsória e aprofundar a 

discussão juntamente com a Comissão de ética e representações do CFESS na saúde e 

CONAD.  

 Acompanhar com os movimentos sociais o andamento da Emenda Constitucional 29 por 

meio da representação do CNS (deliberação 12).  

 Articulação com o CONANDA e com o Fórum DCA visando:  

 Defesa da garantia da implementação do SISAN que prevê alimentação adequada em 

situação de insegurança alimentar e nutricional (deliberação 9); 

 Luta pela implementação das diretrizes previstas na Lei 12.010/2009, em especial no que 

tange ao acolhimento institucional e adoção de criança e adolescente (deliberação 10). 

 Reiterar a solicitação ao CNS sobre a política de saúde do sistema prisional por meio da 

representação do CFESS do CNS e na CISM (deliberação 15). 
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 Pautar no CONANDA e no Fórum DCA o debate sobre a lei 11.942/2009 que dispõe sobre a 

existência de creches para abrigar crianças até sete anos de idade nas penitenciárias femininas, 

bem como socializar esse debate junto aos CRESS (deliberação 16). 

 

Representação nos Conselhos 

 Participação dos/as conselheiros/as nas reuniões e demais atividades dos conselhos e 

comissões de políticas e direitos; 

 Atualizar mapeamento das representações dos CRESS em Conselhos; 

 Lutar pela participação do CFESS na mesa de negociação nacional dos/as trabalhadores/as do 

SUAS (deliberação 3)  

 

Participação em Conferências e demais eventos não promovidos pelo CFESS 

 Participação dos/as conselheiros/as nas conferências nacionais (criança e adolescente, pessoa 

com deficiência, trabalho/ emprego decente); 

 CFESS Manifesta, adesivos, faixas (orçada pela comissão de comunicação).   

 

Fortalecimento de Fóruns (agenda permanente 7 e deliberações 2, 3, 4, 13, 14, 15 e 28)                                                 

 Participar e contribuir financeiramente com pagamento da anuidade do FDCA; 

 Participar das reuniões dos Fóruns: FNAS, FBO, FENTAS, FDCA, FNRU, Fórum Permanente 

MERCOSUL do Trabalho e Saúde, mesmo com custo para o CFESS; 

 Apoio financeiro às ações dos fóruns e demais movimentos sociais; 

 Estímulo aos CRESS a investirem no fortalecimento e/ou criação de Fóruns Estaduais e outros 

espaços coletivos de organização (Fóruns Estaduais de Trabalhadores/as do SUAS, Frente 

Estaduais contra a Privatização da Saúde) (deliberações 3 e 11); 

 Investimento na criação e ampliação dos Fóruns Estaduais e Nacional de Seguridade Social 

(elaboração de material, participação em eventos estaduais). 

 Fortalecer o FNTSUAS abrangendo todas as categorias profissionais independente da 

escolaridade e sendo composto por as representações das entidades nacionais das diferentes 

categorias profissionais e dos fóruns estaduais (deliberação 3); 

 Contribuir para o fortalecimento dos FNTSUAS, FETSUAS e FMTSUAS, conforme concepção e 

diretrizes da deliberação 3. 

 

Estudos, pesquisas e publicações para fundamentar a defesa de direitos e de espaços sócio 

ocupacionais. 
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 Participação e acompanhamento do processo de implementação do SUAS e NOB/RH SUAS, 

manifestando e publicizando posição do Conjunto sobre temas centrais da política de 

assistência social, a exemplo da concepção de Fóruns de Trabalhadores/as do SUAS, da Gestão 

do Trabalho, das competências e atribuições profissionais, das condições técnicas e éticas, do co-

financiamento, da ampliação de acesso ao BPC, do acompanhamento da Lei 12.101/2009 

(deliberações  2 e 3); 

 Acompanhar a implementação da lei 12.010/2009 e pautar a discussão no FNDCA, CONANDA 

e CNAS ( deliberação 10); 

 Em relação à inserção dos/as assistentes sociais no ESF e NASF (deliberação 1): 

 Realização do mapeamento, junto aos CRESS, identificando municípios que contemplam a 

inclusão do/a assistente social na ESF e NASF, bem como a existência de legislação pertinente; 

 Retomar o material construído sobre a importância do/a assistente social na ESF para o SUS e 

refletir sobre a necessidade de contratar assessoria técnica visando elaborar documento; 

 Elaborar material em formato reduzido para divulgar em diferentes espaços como CONASS e 

CONASEMS; 

 Ações relacionadas ao Serviço Social de Educação (deliberação 5) 

 Publicação do documento Subsídios para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação, 

produzido pelo GT (comissão de comunicação); 

 Incentivar a criação de Comissão/Núcleo/Grupo de Trabalho junto aos CRESS, sobre a 

temática; 

 Viabilizar, no que se refere à competência do CFESS, as ações elencadas no plano de ação do 

GT Educação com destaque para a renovação do contrato de assessoria e três reuniões do 

GT; 

 Solicitar ao GT estudo dos artigos 14 e 15 da lei 12.101/2009, bem como a inserção/ 

reinserção dos/as assistentes sociais nos programas de apoio ao/à aluno/a bolsista 

(deliberação 22); 

 Realizar estudos sobre a atuação do Conjunto CFESS/CRESS junto aos gestores públicos e 

das organizações privadas da política de educação na defesa do exercício profissional 

(deliberação 24); 

 Elaborar CFESS Manifesta para o Seminário Nacional de Serviço Social na Educação. 

 Aprofundar estudos sobre a relação SUAS/SINASE, especialmente na estruturação dos serviços 

e desprecarização das condições de trabalho na formação das equipes (deliberação 2 e 3); 

 Elaborar documento em defesa do BPC, reafirmando-o como direito social (deliberação 2); 

 Analisar produto da Conferência Nacional de Segurança Alimentar ocorrida em 2011 

(deliberação 9); 
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 Pautar a discussão política em reunião do Conselho Pleno, com participação de convidado 

especial sobre a seguridade social, tematizando a perspectiva concreta de construção de um 

fórum e retomada do conselho de seguridade social (deliberação 12);  

 Levantar o produto da Conferência Mundial de Sistemas Universais de Seguridade Social, 

traçando considerações (deliberação 19); 

 Publicizar o produto da Conferência Mundial de Sistemas Universais de Seguridade Social 

(deliberação 19); 

 Ações relativas à Questão Urbana: (deliberação 13) 

 Elaborar uma agenda a partir dos apontamentos do Seminário Nacional Serviço Social e 

Questão Urbana; 

 Articular com a COFI uma análise da inserção do/a assistente social na política urbana; 

 Pautar com a categoria a discussão sobre os impactos da realização de megaeventos tendo 

como diretrizes o controle social e o direito à moradia; 

 Incentivar a inserção da categoria nos comitês populares da Copa do Mundo de 2014; 

 Acompanhar a “frente de monitoramento da questão urbana”; 

 Apoio à luta do Movimento Nacional de População de Rua; 

 Aprofundar em reunião do Conselho Pleno a discussão sobre a criação de GT Nacional, 

referente à questão urbana, à luz da avaliação do Seminário Nacional de Serviço Social e Questão 

Urbana, considerando os debates da comissão organizadora ampliada (deliberação 24); 

 Resgatar o material que a COFI produziu referente à política de saúde no sistema prisional 

quando intensificou a fiscalização nas unidades prisionais e analisar a implementação da 

política do sistema prisional, incentivando o debate nos CRESS (deliberação 15). 

 Elaborar documento orientador em defesa do Serviço Social da Previdência visando contribuir 

nos Encontros Regionais (deliberação 20);  

 Estudos sobre Economia Solidária (deliberação 18). 

 Reunir material acerca da economia solidária para subsidiar o debate dos conselheiros/as 

 Elaborar nota técnica acerca da economia solidária;  

 Participar da Conferência Nacional de Trabalho e Emprego Decente, a realizar-se em 2012. 

 Perícias multiprofissionais (deliberação23)  

 Levantar as propostas que estão no parlamento referente à realização de perícias 

multiprofissionais na concessão de benefícios previdenciários; 

 Pautar junto aos CRESS o debate nas comissões de seguridade social; 

 Elaborar um documento que dê subsídios ao CFESS para o debate. 

 

Análise e acompanhamento dos PLs e PECs: 
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 Educação: Acompanhar a tramitação da PEC 13/07 e do PL 3688/2000 (deliberação 4)  

 Criança e Adolescente: Acompanhamento crítico e monitoramento do PLC 134/2009, que 

dispõe sobre a implementação do SINASE. (Deliberação 8), articulado com o Fórum e o 

CONANDA;  

 Saúde: PL 6.271/2009 sobre a inclusão do/a assistente social na ESF (deliberação 1)  

 

Realização de eventos e/ou atividades: 

 Realização do Seminário Nacional sobre Serviço Social na Educação em conjunto com o CRESS 

16ª Região/AL; 

 Realização do Seminário Nacional de Organização Sindical em conjunto com o CRESS 7ª 

Região/ RJ; 

 Realização de plenária nacional com a participação dos CRESS objetivando o fortalecimento da 

participação do conjunto nos fóruns estaduais e nacional de trabalhadores/as do SUAS, em 

consonância com as diretrizes aprovadas no 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS; 

 Realização de reuniões extraordinárias da comissão de seguridade social; 

 Participação, no pleno, de todas as representações do CFESS com o objetivo de avaliar a atuação 

nestes espaços.  

 

5.2 ATIVIDADES REALIZADAS 

O Plano de Ação da Comissão da Seguridade Social é construído a partir das deliberações do 

Encontro Nacional CFESS/CRESS, conforme já sinalizado em relatórios anteriores. 

As deliberações relacionadas à luta em defesa da seguridade social apresentam, na maioria das 

vezes, a necessidade de ações contínuas. No entanto, devemos considerar sempre a importância de 

avaliarmos diferentes aspectos postos que impõem ênfase a determinadas ações não previstas 

inicialmente, assim como a revisão de outras planejadas anteriormente. 

Assim, como registramos em relatório anterior, a prioridade e intensificação das atividades 

são pautadas pelo momento conjuntural histórico, pelas demandas políticas e profissionais, posta 

pela categoria e pela sociedade, buscando a articulação com os movimentos sociais e adotando 

uma concepção de totalidade na análise e definição de estratégias e ações. 

Foram 24 deliberações aprovadas no 40º Encontro CFESS/CRESS, em 2011, para o eixo da 

Seguridade Social e 12 ações para a agenda permanente da Comissão. Na maioria das deliberações, 

houve a implementação de atividades e ações. Destacamos, no entanto, que algumas ações 

previstas não foram realizadas no ano de 2012, sendo que algumas estão contempladas no Plano 

de Ação de 2013, em consonância com as deliberações aprovadas no Encontro Nacional 

CFESSCRESS, ocorrido em setembro de 2012.  Em relação à deliberação 18 referente ao debate 
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sobre a economia solidária também ocorrerá a intensificação das ações com elaboração de 

documento por especialista, já contratado, sobre a questão visando posicionamento do Conjunto. 

Destacamos também a não participação na Conferência Nacional sobre o Trabalho Decente, pois 

coincidiu, no mesmo período, com outras demandas existentes.  Planejamos também a realização 

de uma reunião ampliada com os CRESS para debater os desafios da política de assistência social 

para o Conjunto, mas não foi possível a sua realização em 2012 em função da intensidade de outras 

ações, com destaque para a organização do FNTSUAS. A referida reunião ocorrerá no ano de 2013. 

Destacamos também a realização de ações de apoio a diversos movimentos sociais e espaços 

coletivos de defesa de direitos e políticas, além de ações conjuntas. Houve também, além do apoio 

político, em várias situações, a realização de apoio financeiro às atividades de alguns movimentos, 

que estavam em consonância com a defesa histórica da construção de uma sociedade que tenha 

como horizonte a emancipação humana, a defesa e ampliação de direitos e a socialização da 

riqueza. Nesse sentido, o CFESS apoiou financeiramente as seguintes entidades e movimentos 

sociais: Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Frente Contra a Privatização da 

Saúde, Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos e ENESSO. 

Registramos a seguir a apresentação e avaliação sobre as atividades desenvolvidas. 

Conforme anos anteriores, apresentaremos por eixos visando apenas melhor sistematização. 

Destacamos que diversas atividades realizadas também são apresentadas no relato das 

representações do CFESS em espaços de controle social, como conselhos, comissões e fóruns  em 

item específico do presente relatório.  

 

ATIVIDADES RELATIVAS À DEFESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DO TRABALHO DE 

QUALIDADE 

 

Atividades em defesa da política de assistência social incluindo a pessoa idosa e a pessoa com 

deficiência.  

 Participação do CFESS na Plenária Nacional dos Trabalhadores do  SUAS, realizada no Rio de 

Janeiro , nos dias 13  e 14 de abril de 2012. O CFESS esteve representado pelas conselheiras 

Esther Lemos, Lúcia Lopes e Marinete Cordeiro. 

 Participação do CFESS no processo de consolidação do Fórum Nacional de Trabalhadores do 

SUAS, compondo a coordenação nacional do FNTSUAS (vide abaixo item específico); 

 Participação do CFESS no Conselho Nacional de Assistência Social, como ouvinte, 

representando pela conselheira Marlene Merisse (vide abaixo item específico); 

 Distribuição de material do CFESS referente à defesa da política de assistência social em evento 

do CONGEMAS (Conselho de Gestores Municipais da Assistência Social), ocorrido em março 
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de 2012, em Fortaleza, reproduzido pelo CRESS 3ª Região/ CE, que representou o CFESS no 

referido evento.  

 Participação do CFESS na Oficina sobre a Política Nacional de Capacitação do SUAS, realizada 

pelo CNAS no dia 25 de abril, tendo a participação das conselheiras Esther Lemos e Marlene 

Merisse. (vide abaixo item específico); 

 Participação do CFESS, representando o FNTSUAS, através da conselheira Esther, na 

construção da Política Nacional de Educação Permanente no SUAS;  

 Participação do processo eleitoral para o CNAS; 

 Elaboração de nota conjunta do CFESS e Conselho Federal de Psicologia (CFP), realizando 

análise política do processo eleitoral para o CNAS; 

 Participação do CFESS, através da conselheira Marlene Merisse, na Oficina Integração de 

Benefícios e Serviços no âmbito do SUAS, ocorrida na reunião ampliada do CNAS, nos dias 5 e 6 de 

novembro, em Vitória/ ES, na qual o CFESS fomentou o debate sobre o BPC e o modelo de 

avaliação das pessoas com deficiência que buscam o benefício; 

 Participação do CFESS, à convite do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), na Teleconferência sobre Gestão do Trabalho e as Contribuições e Perspectiva do 

Serviço Social e da Psicologia para o SUAS, através na conselheira Marlene Merisse, no dia 19 

de novembro, com transmissão pela TV NBR; 

 Participação do CFESS no 1ª Seminário Nacional do Fórum de Trabalhadores/as do SUAS: 

Identidade e representação nos espaços públicos, realizado em Brasília, nos dias 14 e 15 de dezembro 

de 2012;\ 

 Participação do CFESS na 3ª Sessão do Grupo de Composição Aberta sobre os Direitos 

Humanos da Pessoa Idosa, realizado nos dias 21 a 24 de agosto, durante a Assembléia da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque (EUA), tendo a participação da 

assistente social Jurilza Mendonça, que compõem o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 

(CNDI), representando o CFESS; 

 Participação do CFESS no processo eleitoral do CNDI, sendo reeleito para a gestão 2012-2014, 

representado pelas assistentes sociais Jurilza Mendonça (titular) e Vitória Góis ( suplente). 

 Participação do CFESS na 3ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, realizada no 

período de 3 a 6 de dezembro de 2012, com elaboração de CFESS Manifesta, pela professora 

Lúcia Lopes, referente ao evento e ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, sendo 

realizada reunião com os assistentes sociais  presentes. A discussão foi referente às condições de 

trabalho das pessoas com deficiência, incluindo, os/as assistentes sociais, e a exclusão, através 

de ato normativo do Ministério da Saúde, do/a assistente social na equipe mínima de 

Reabilitação da Rede de Cuidados da Pessoa com deficiência. 
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 Aprovação, no Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2012, de Moção de apoio ao retorno 

imediato do/a assistente social na equipe mínima obrigatória de Reabilitação da Rede de 

Cuidado à saúde da Pessoa com deficiência. Outras ações estão previstas para 2013, como 

reunião com o Ministério da saúde e discussão no CNS e FENTAS.  

 

Atividades em defesa da política de saúde 

A contrarreforma do Estado brasileiro implementada a partir da década de 1990 tem de 

dedicado ao desmonte dos direitos sociais inscritos na Constituição Federal de 1988 dentre os 

quais a Seguridade Social tem se destacado.  

No âmbito da política de saúde, a implementação de um setor público não estatal, no qual se 

inserem as Organizações Sociais, OSCIPs e Fundações Estatais, representa uma estratégia para 

destinação do fundo público aos interesses privados e o desrespeito ao controle social que 

legitimamente tem se manifestado contrário. Nesse sentido, destacam-se as atividades a seguir: 

 Participação na Frente Nacional contra Privatização da Saúde 

Com o objetivo de defender a saúde pública e estatal, surge em 2010 a Frente Nacional contra a 

Privatização da Saúde, composta por diversas entidades nacionais, entre estas o CFESS, e as 

frentes e fóruns estaduais. O CFESS tem participado ativamente das ações da Frente, através das 

conselheiras Alessandra Ribeiro de Souza, Heleni Duarte e Raimunda Carlos Ferreira (Ramona), 

além da representante do CFESS no CNS, Ruth Bittencourt.  Destacamos algumas ações: 

 Participação no 3º Seminário Nacional da Frente Nacional Contra a Privatização realizado 

nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2012 em Maceió/AL, através das conselheiras Alessandra 

Ribeiro de Souza e Heleni Duarte; 

 Participação das ações da Frente no Congresso da ABRASCO realizado em Porto Alegre/RS; 

 Mobilização para participação da Frente em reuniões do CNS e mobilização em pautas como 

a EBSERH; 

 Continuação de ações de divulgação e mobilização junto à categoria e a sociedade da 

Campanha que pede a inconstitucionalidade da Lei 9.637/98, que cria as Organizações 

Sociais (OS) através da ADIN 1.923/98 com matérias do site, divulgação de abaixo assinado, 

apoio financeiro para deslocamento de membros que compõem a Frente Nacional, etc.; 

O CFESS tem participado ainda de ações que visam a formação de recursos humanos para o 

SUS como as Residências e das ações e mobilizações que tratam do chamado Ato Médico (ações 

junto ao parlamento e divulgação de nota pública). 

 Defesa da formação de profissionais qualificados para atuação na saúde. 

A formação de recursos humanos consonante com o projeto de saúde do SUS através das 

Residências Multiprofissionais em Saúde tem demandado a atuação das entidades representativas 
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dos trabalhadores principalmente no âmbito das Residências em Saúde. As ações que envolvem as 

Residências perpassam as diversas comissões do CFESS e estão detalhadas dentre as atividades da 

comissão de formação profissional.  

 Acompanhamento do PL 6.271/2009 que trata da inserção dos/as assistentes sociais na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

 A Estratégia de Saúde da Família compreendida pela política de Atenção Básica como 

orientadora dos serviços que compõem o SUS sofre os rebatimentos da contrarreforma do Estado, 

que corta os investimentos sociais e acaba por implementar políticas focalizadas, residuais e 

precarizadas. Assim, apesar de datar da década de 1990 a instituição do Programa Saúde da 

Família (PSF), atualmente ainda SE evidencia a baixa cobertura da ESF, a precarização dos serviços 

instituídos cuja gestão tem sido repassada às OSs e Fundações e a manutenção de uma equipe 

mínima que não atende a toda a complexidade demandada pelos serviços que compõem a atenção 

básica. O PL 6.271/2009 tem por objetivo a inserção de assistentes sociais nas ESFs e, se aprovado 

for, representará um importante avanço tanto para consolidação da inserção desses/as 

profissionais, como para o fortalecimento da política de saúde. Nesse sentido, em 2012 o CFESS 

participou de uma audiência com o relator do PL, que posteriormente emitiu parecer favorável ao 

mesmo. O CFESS continua acompanhando a tramitação do PL e realizará novas incidências em 

prol de sua aprovação. 

 Participação no III Congresso Brasileiro de Saúde Mental, nos dias 7, 8 e 9 de junho, realizado em 

Fortaleza, promovido pela ABRASME, no qual o CFESS esteve representado pela conselheira 

Raimunda Nonata Ferreira, que proferiu palestra da mesa de debate: Saúde Pública no Brasil: o 

público versus o privado; 

 Participação no XXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS), em junho em Fortaleza; 

 Participação em atividades do GT sobre Saúde Mental da Comissão de Seguridade Social e 

Família da Câmara dos Deputados, no dia 5 de junho de 2012, na qual o CFESS passou a 

compor comissão que irá contribuir com os trabalhos do GT, juntamente com o CFP, FNDDH e 

ABRASME, dentre outras entidades; 

 Participação do 10° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (também conhecido como 

ABRASCÃO) no período de 14 a 18 de novembro, em Porto Alegre/ RS, promovido pela 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).  

Na oportunidade, o CFESS participou do Fórum de Residências Multiprofissionais, além de 

atividades de mobilização, articulação e divulgação da Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde e da Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos; 

 Elaboração de CFESS Manifesta sobre o Dia da Luta Antimanicomial (18 de maio); 
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 Participação da Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos (FNDDH) 

Em fevereiro de 2012 foi criada a FNDDH: pela cidadania, dignidade e direitos humanos na Política 

sobre drogas, a qual o CFESS passou a compor a coordenação, juntamente com outras entidades e 

movimentos, a saber: CFP, ABRASME, ABORDA, Coletivo DAR, Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua, RENILA e Pastoral do Povo da Rua. As ações da Frente são 

acompanhadas, no CFESS, pelas Comissões de Ética e Direitos Humanos e Seguridade Social.  

Foram realizadas diversas reuniões e atividades, visando o fortalecimento da FNDDH, a partir 

da articulação e mobilização para a criação das Frentes Estaduais Drogas e Direitos Humanos, 

como em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

O dia 2 de maio foi definido como Dia Nacional de Luta pela Dignidade, Cidadania e DH na Política 

Nacional sobre Drogas, sendo que no dia 3 de maio, realizou-se na sede do CFP, um debate on-line 

sobre a temática, com a participação do CFESS.  

Também foram realizadas diversas articulações com parlamentares e assessorias, apresentando 

a FNDDH e contra a política higienista e a internação compulsória das pessoas com dependência 

química. 

No relatório da Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS também constam ações 

referente à FNDDH.  

 

Defesa do Serviço Social do INSS e luta em defesa da previdência social pública 

 Articulação com Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social (FENASPS), visando ações conjuntas, em defesa do Serviço 

Social do INSS, referente as atribuições e competências profissionais, não habilitação de 

processos, condições técnicas e éticas, jornada de trabalho, ampliação da nomeação de novos/as 

assistentes sociais, dentre outros pontos; 

 Realização do Encontro Nacional de Assistentes Sociais do INSS, organizado pelo CFESS e 

FENASPS, no dia 21 de abril de 2012, com a participação de 250 profissionais em comemoração 

aos 68 anos do Serviço Social do INSS e em defesa do Serviço Social do INSS, enquanto direito 

do/a trabalhador/a. Realizado também ato político em comemoração aos 68 anos do Serviço 

Social da Previdência Social, repúdio às perseguições políticas e homenagem a assistentes 

sociais com histórica de resistência e luta em defesa da profissão. Foram homenageadas Marilda 

Iamamoto, Mariléa Porfírio e Veronica S. Freitas, assistentes sociais da previdência social na 

época da ditadura, presas e torturadas com perda de seus empregos públicos.  

 Participação em reunião com a Diretora de Saúde do Trabalhador, Sra. Verusa Guedes no dia 18 

de julho de 2012, solicitada pelo CFESS e FENASPS. 



 
101 

 Participação do CFESS no 1º Seminário de Ética no Serviço Social do INSS, na qualidade de 

palestrante, sendo representado pela conselheira Sâmya Rodrigues Ramos. 

 Veiculação de matérias no site do CFESS, socializando ações do Conjunto em defesa do Serviço 

Social do INSS e da nomeação de novos/as assistentes sociais, aprovados/as no concurso 

público, realizado em 2009; 

 Posicionamento público do CFESS contra a aprovação de previdência complementar para os 

servidores federais. 

 

Atividades em defesa das políticas para criança e adolescente e direito à cidade. 

 Participação na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no 

período de 11 a 14 de julho de 2012, em Brasília com a distribuição de CFESS Manifesta e 

adesivos, elaborados especialmente para o evento. Foi realizada reunião com os/as assistentes 

sociais presentes e divulgação de matérias sobre o evento, inclusive com crítica do CFESS a não 

participação efetiva dos/as usuários/as.  

 Mobilização da categoria e da sociedade para participação de ato público e da audiência 

pública, no dia 12 de dezembro de 2012, realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado, contra a redução da idade penal;  

 Publicização de Nota de Repúdio do CFESS a PEC 33 de 2012 que prevê a redução da idade 

penal.  

 Participação do CFESS no processo eleitoral do CONANDA para a gestão 2013 e 2014, sendo 

reeleito, na condição de conselheiro titular. 

 Composição do GT referente à Questão Urbana, conforme deliberação do Encontro Nacional de 

2012; 

 Participação do CFESS no Encontro Nacional do Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), 

realizado em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de março de 2012 (vide item específico sobre a 

representação do CFESS no FNRU); 

 Posicionamento público do CFESS contra a criminalização social em São Paulo, em relação a 

Pinheirinhos e a cracolândia. 

 

Atividades em defesa do Serviço Social na Educação:  

  No ano de 2012 foram concluídos os trabalhos do GT Serviço Social na Educação que 

realizou quatro reuniões para construção do Seminário Nacional e elaboração do documento 

Subsídios para atuação do Assistente Social na Educação. 

  É importante destacar o processo que marcou a construção do seminário nacional antecedido 

pela realização de debates e seminários estaduais, organizados por 22 CRESS, totalizando cerca de 
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3.200 participantes e pelo envio por 24 CRESS de contribuições para a construção do documento 

acima mencionado. 

  Em 2012 foram realizadas diversas incidências pela aprovação do PL 3688/2000, com 

destaque para realização de audiência pública, matérias e incidência junto à relatora do projeto de 

lei e aos demais membros das comissões com o objetivo de aprovar a matéria, o que consistirá um 

importante avanço para inserção dos/as profissionais assistentes sociais na educação e, sobretudo 

significará um avanço na qualidade da política de educação. 

  O seminário nacional realizado nos dias 4 e 5 de junho em Maceió (AL), contou com a 

presença de 1.100 participantes (entre profissionais e estudantes), obtendo ainda mais de 2.000 

acessos à transmissão on-line do evento. 

  As contribuições enviadas pelos CRESS e os debates realizados no seminário nacional foram 

sistematizados para elaboração da brochura Subsídios para Atuação do/a Assistente Social na Política 

de Educação, lançada no início do ano de 2013. 

  O Conjunto CFESS/CRESS participou, na condição de palestrante, em audiência pública, 

realizada em 6 de dezembro de 2012, promovida pelas Comissões de Educação (CEC) e 

Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, representado pela conselheira do 

CFESS Maria Elisa dos Santos Braga e do conselheiro do CRESS 7ª Região/ RJ, Carlos Felipe 

Nunes Moreira, ambos componentes do GT Nacional Serviço Social na Educação. A audiência foi 

solicitada pela relatora do PL 3.688/2000, referente à inserção de assistentes sociais e psicólogos 

nas escolas. O CFESS fez diversas mobilizações junto ao parlamento e a categoria, pressionando 

para a aprovação do PL.  

 

Outras atividades em defesa da seguridade social, das políticas sociais e do fortalecimento dos 

movimentos sociais. 

 Participação do CFESS no Fórum Social Temático: Seguridade e Saúde, em Porto Alegre, no qual o 

CFESS realizou duas Oficinas: 1. Seguridade Social: Desafios para a sua concretização; 2. Organização 

Política dos/as assistentes sociais do MERCOSUL e Países de Língua Portuguesa. Além disso, 

participou das atividades promovidas pela Frente Nacional contra a Privatização da Saúde; 

  Participação na XX Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, realizada em 24 a 27 de 

maio, em Salvador/BA. Nesta convenção foram discutidos temas como o bloqueio imposto ao 

país, que já dura mais de 50 anos, e a liberdade aos cinco cubanos presos nos Estados Unidos, 

acusados de terrorismo. 

 Participação no 1º Congresso do Movimento Nacional da População de Rua, realizado em 

Salvador nos dias 19, 20 e 21 de março; 
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 Elaboração de CFESS Manifesta: Pelo Direito a vida e dignidade da população em situação de rua. 

Foram distribuídos em diversos eventos.  

 Elaboração de CFESS Manifesta: 17 de Abril, relativo à Luta camponesa e dia mundial de luta pela 

reforma agrária; 

 Elaboração de CFESS Manifesta: Dia da Luta Indígena; 

 Elaboração do CFESS Manifesta relativo ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho); 

  Mobilização do CFESS para participação de ato público referente à ameaça de vida da 

comunidade indígena Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, realizada em 19 de outubro, em 

Brasília; 

 Participação na Marcha em apoio à greve dos servidores federais, em Brasília em 18 de julho de 

2012.  

 

Atividades Realizadas no âmbito das representações do CFESS nos espaços de controle social 

O CFESS possui representações em diferentes conselhos, comissões e fóruns nacionais. A 

seguir apresentaremos resumos das atividades desenvolvidas nesses espaços, situando a atuação 

do CFESS e as ações priorizadas pelos conselhos e fóruns, além dos desafios a serem enfrentados, 

tendo como referência que são espaços contraditórios e que a atuação das representações deve se 

pautar pela defesa dos/as usuários/as dos serviços, numa postura crítica, em busca da ampliação 

dos direitos sociais.  

 

CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE DIREITOS  

 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente - CONANDA 

Representante: Conselheira Alcinélia Moreira de Sousa (suplente) 

 

Assembleia do CONANDA 

Realizada nos dias 6 e 7 de julho de 2012, teve como pauta:  

9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 Processo de sistematização: 

 Trabalho e adequação de propostas vinda dos estados por eixo; adequação entre política e 

ações;  

 Temas destacados: violência sexual, convivência familiar e comunitária, orçamento e fundo, 

uso e abuso de drogas, fortalecimento da rede de atendimento, profissionalização de 

adolescentes com aprendizagem no serviço público, violência letal. Ausências observadas: 

população de rua, trabalho infantil; pouca elaboração sobre SINASE, com ênfase na 
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capacitação equipes; institucionalização da participação de adolescentes; fortalecimento dos 

conselhos; capacitação; crianças desaparecidas; tráfico de seres humanos, áreas de fronteira, 

direitos sexuais, participação política, regionalização do orçamento; ameaçados de morte, 

esporte, cultura e lazer. 

 Propostas polêmicas 

 Não alteração da idade de responsabilidade penal; não alteração de tempo de internação dos 

adolescentes autores de ato infracional; defesa da não emancipação civil do adolescente autor 

de ato infracional; posição contrária sobre a internação compulsória de crianças e 

adolescentes envolvidos com uso/abuso de drogas; manutenção de posicionamento 

contrário à inquirição especial e produção antecipada de provas nas situações que envolvem 

crianças ou adolescentes vítimas e testemunhas de crime; 

 Debate realizado em torno das seguintes questões e/ou pontuações: Diversidade inclui 

crianças e adolescentes deficientes? (Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

e assume a responsabilidade de assegurar a estas crianças o pleno exercício de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais 

crianças - Artigo 7º da Convenção); Nova Lei da Adoção, que não garante a brevidade do 

atendimento institucional, é na verdade a reafirmação de uma problemática que já existia na 

base de sua Constituição, qual seja o fato de o abrigamento ter como razão recorrente a 

condição de pobreza das famílias; Luta pela implementação da lei n. 11.942/2009, que dispõe 

sobre a existência de creches para abrigar crianças até sete anos de idade, nas penitenciárias 

femininas. 

 Exposição dos sistematizadores 

 Da exposição dos sistematizadores: Dúvidas conceituais no documento-base; Fragmentação 

das propostas; Tentativa de associação ao direcionamento do documento, Ansiedade dos 

estados em dizer tudo, não obedecendo ao limite de propostas por eixo; 

 Definido que as Moções devem ir para a plenária final com 15% de assinaturas (2.800 

inscritos = 420 assinaturas). 

 Ato do 22º Aniversário do ECA: 18 propostas voltadas para os direitos infanto-juvenis foram 

enviadas pelos conselhos estaduais; Plano Brasil Protege aprovado pela Casa Civil para 

lançamento na 9ª Conferência; Publicação do Relatório de Monitoramento do FNDCA;  Carta da 

Terra Rio Mais 20; Plano Brasil Carinhoso. 

 A posição do CFESS centrou-se na questão conceitual sobre o lançamento de Planos 

governamentais em Conferência, que tende a nos levar para um erro político estratégico, 

visto que a ênfase dada ao planejamento de políticas públicas está se baseando na 

tecnocracia e na burocracia institucional, daí os planos criados para buscar responder aos 
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problemas vem adotando uma direção edificada/elaborada por autoridades que tem 

certo controle do processo decisório; 

 A Conferência como espaço público vai numa concepção contrária, porque impõe um 

processo de decisão político-social que aceita o debate, visões diferentes e vontade de 

negociar e buscar soluções aceitáveis para toda a sociedade; 

 Levar para a Conferência o lançamento de um plano de governo, ainda que denominada 

estratégia ou plataforma, mesmo que na visão do governo defensável em razão da 

coerência e resposta ao eixo 2 do Plano Decenal (Eixo 2 – Proteção e Defesa dos Direitos), 

não é um projeto da sociedade (governo e sociedade civil) por isso ele é um ato do 

Governo e como tal não deveria ser apresentado na Conferência; 

 Não podemos desconsiderar que o Brasil evoluiu na sua capacidade de gestão e de 

planejamento de políticas públicas, inclusive com capacidade técnica das organizações de 

Estado; 

 Percepção de que o governo desconsidere o sistema político-institucional, constituído ao 

longo das lutas dos movimentos sociais, e que exige permanente transparência, diálogo e 

negociação no processo decisório, seja com as diversas instituições no âmbito estatal, seja 

nas interações com os espaços como os conselhos de direitos e de políticas; planejamento 

não é apenas instrumento técnico, mas também político. Não estamos falando de 

participativismo, mas de tomada de decisão conjunta, transparente e mediada pelas forças 

e sujeitos presentes no processo. Planejamento como construtor e articulador de relações 

na sociedade. Assim, a sociedade civil defendeu na plenária o lançamento do Brasil 

Carinhoso e do Brasil Protege, bem como indicou que o material do FNDCA e a Carta da 

Terra fossem publicizados nos stands.  Foram denunciadas ligações que conselheiros da 

sociedade civil receberam de dirigentes de suas instituições. 

 

9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Durante a Conferência Nacional as conselheiras do CFESS, Juliana Melim e Erivã Velasco, 

realizaram as seguintes atividades: 

 Panfletagem do CFESS Manifesta; 

 Reunião com assistentes sociais; 

 Intervenções nas plenárias; 

 Moções articuladas e aprovadas: pela defesa da efetiva implantação integral do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); pela aprovação do PL 7.672/10, que prevê 

a erradicação do castigo físico e tratamentos humilhantes contra crianças e adolescentes; 
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repúdio ao financiamento da SDH para instalação de salas de inquirição de crianças e 

adolescentes em situação de violência;  

 Cobertura jornalística pela assessoria de comunicação do CFESS. 

 

Assembleia Descentralizada do CONANDA, realizado em Altamira/PA (18 e 19/10/2012) 

Breve contextualização do município de Altamira/PA 

Município localizado no sul do Pará, no baixo Xingu, e que está sendo atingido pela construção da 

Belo Monte. É o segundo maior município em extensão territorial do mundo, e teve sua população 

expandida em quase 50% entre 2009 a 2012 - de 99.000 habitantes (2009) para 145.000 (2012)- em 

decorrência da construção desta "grande obra”. Isso resultou na explosão dos problemas sociais: 

exploração sexual de crianças e adolescentes; violência, insuficiência de escola e outros serviços 

para atender essa população, etc. A população se divide entre o medo/sofrimento dessas 

"mazelas" e o "encantamento" com a "chegada do tal progresso"! 

Não houve visita às instituições e canteiros de obra da Belo Monte, como previsto na 

programação, uma vez que o deslocamento de Brasília a Altamira foi realizado em um avião da 

Polícia Federal e só pode ser cedido nos dias 18 e 19.   

 Mini assembleias: com os grupos: Operadores de Direitos (MP, Vara da Infância, Conselho 

Tutelar, Defensoria Pública); Sociedade Civil Organizada; Conselhos, Gestores das Esferas de 

Governo, Empresarial; e adolescentes. Havia outro grupo das Comunidades Tradições, porém, 

tanto os indígenas como os ribeirinhos estavam ocupando os canteiros de obras da Belo Monte e 

não participaram. Fiquei no grupo de operadores de direito. Houve a presença de todos os 

juízes e promotoras de Altamira e municípios adjacentes que estão também atingidos pela 

hidrelétrica, que ao total são onze. Os problemas são os já conhecidos por todos nós e 

historicamente decorrentes dessas grandes obras. As discussões já tinham sido iniciadas pelos 

grupos quando chegamos, mas foi bem interessante o processo. A população organizada da 

região se mostrou bastante ativa, cada grupo construiu sua lista de propostas; 

 Plenária: para exposição/discussão das propostas dos grupos. O debate foi bem acirrado, com 

atenção para o poder que a empresa responsável pelo consórcio da Belo Monte, a Norte 

Energia, tem na região. Ficou nítido que o poder político local fica a mercê dessa empresa, a 

ponto dos participantes afirmarem que naquela região não se sabe mais quem é de fato o 

responsável pelas políticas públicas. Outro ponto denunciado foi a falta de cumprimento dos 

acordos firmados pelo consórcio e a população e a total falta de monitoramento desse acordo.  

 Definição das prioridades entre as demandas apresentadas e a assinatura do pacto para o 

acompanhamento das demandas. Assinaram o documento final o CONANDA, o CEDCA do 
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Pará, os CMDCA dos municípios presentes, os movimentos sociais, Juízes e promotores. 

Ficaram em torno de 50 propostas.  

 A avaliação geral foi muito positiva em relação a presença do CONANDA como o órgão maior 

de defesa dos direitos da criança e do adolescente, contudo, percebe-se certo descrédito na 

população, naturalmente pelos inúmeros acordos já existentes e não cumpridos. 

 

Eleições da Sociedade Civil do CONANDA 

Ocorrida em 28/11/ 2012, no auditório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. 

Entidades não habilitadas: 1) Clube de Regatas Vasco da Gama; 2) Federação Nacional dos 

Assistentes Sociais (FENAS); 3) Liga das Senhoras Católicas de São Paulo; 4) UCE – União 

Catarinense de Educação; 5) UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 

Entidades habilitadas: 1) ABEC – Associação Brasileira de Educação e Cultura; 2) ABMP – 

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e da 

Juventude; 3) ABRA – Associação Brasileira de altismo; 4) ACM – Federação Brasileira das 

Associações Cristã de Moços; 5) Aldeias Infantis SOS Brasil; 6) ANCED – Associação nacional dos 

centros de Defesa da Criança e do Adolescente; 7) Associação Nacional de Amigos da Pastoral da 

Criança; 8) Cáritas Brasileira; 9) CECUP – Centro de Educação e Cultura Popular; 10) CEFESS – 

Conselho Federal de Serviço Social; 11) CFP – Conselho Federal de Psicologia; 12) CNBB – Pastoral 

do Menor; 13) Conselho Latino Americano de Igreja; 14) CONTAG – Confederação nacional de 

Trabalhadores na Agricultura; 15) CONTRATUH – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Turismo e Hospitalidade; 16) Criança Segura; 17) CUT – Central Única dos Trabalhadores; 18) 

Escola da Gente – Comunicação e Inclusão; 19) Escoteiros do Brasil; 20) Federação Nacional das 

APAES; 21) FENAVAPE - Federação Nacional das Associações para Valorização de Pessoas com 

Deficiência; 22) FENABREF – Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas; 23) FEPAS – Federação das Entidades Projetos Assistenciais da CIBI; 24) 

Força Sindical; 25) Fundação ABRINQ; 26) Fundação Fé e Alegria do Brasil; 27) INESC – Instituto 

de Estudos Socioeconômicos; 28) Inspetoria São João Bosco; 29) Instituto ALANA; 30) Instituto 

Aliança com Adolescentes; 31) Missões Nacionais; 32) MNDH – Movimento Nacional de Direitos 

Humanos; 33) MNMMR - Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua; 34) MORHAN – 

Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase; 35) NCST – Nova Central 

Sindical dos Trabalhadores; 36) OAB – Ordem dos Advogados do Brasil; 37) Organização de 

Direitos Humanos - Projeto Legal; 38) Organização Nacional de Cegos do Brasil; 39) Pastoral da 

Criança; 40) SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria; 41) Sociedade Bíblica do Brasil; 42) Sociedade 
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Literária e Caritativa Santo Agostinho; 43) Terra dos Homens; 44) UBEE – União Brasileira de 

Educação e Ensino; 45) UNBEC – União Brasileira de Educação e Ensino; 46) Visão Mundial 

Foram eleitas 28 entidades – sendo 14 titulares e 14 suplentes: 

Titulares 

Pastoral da Criança 

CNBB – Pastoral do Menor 

Inspetoria São João Bosco (Salesianos) 

Federação Nacional das APAES 

UBEE – União Brasileira de Educação e Ensino (Marista) 

CFP – Conselho Federal de Psicologia 

ABMP – Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e da 

Juventude 

Aldeias Infantis SOS Brasil 

Contag – Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura  

MNMMR – Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua 

Criança Segura 

CFESS - Conselho Federal de Serviço Social 

CECUP – Centro de Educação e Cultura Popular 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

Suplentes 

ACM – Federação Brasileira das Associações Cristã de Moços 

Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho 

MNDH – Movimento Nacional de Direitos Humanos 

CUT – Central Única dos Trabalhadores  

Instituto ALANA 

FENATIBREF – Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 

Filantrópicas 

ANCED – Associação nacional dos centros de Defesa da Criança e do Adolescente 

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria 

FENAVAPE - Federação Nacional das Associações para Valorização de Pessoas com Deficiência 

Fundação Fé e Alegria do Brasil  

Fundação ABRINQ 

Conselho Latino Americano de Igrejas 

MORHAN – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase 

Escoteiros do Brasil 
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Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI  

Representantes: Assistente social Jurilza Maria Barros de Mendonça (titular) e assistente social 

Vitória Góis de Araújo (suplente).  

As conselheiras representantes do CFESS no CNDI participaram das reuniões ordinárias, 

extraordinárias e plenárias que ocorreram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e 

dezembro do ano de 2012. 

Vale ressaltar que nos meses de abril e agosto, as referidas reuniões foram descentralizadas e 

realizadas nas cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro, respectivamente. Na primeira, participou a 

conselheira Vitória Góis e na segunda, a conselheira Jurilza Mendonça. As demais reuniões 

realizaram-se em Brasília/ DF.  

 

Caracterização do espaço de representação 

O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso é um colegiado paritário com 14 representantes 

da sociedade civil e 14 do governo. O CFESS vem integrando esse Conselho em quatro gestões. A 

participação do CFESS nesse colegiado é de fundamental importância vez que existe um número 

significativo de assistentes sociais que atuam na área do envelhecimento nos estados, DF e 

municípios. 

Hoje, o Brasil já conta com 21 milhões de pessoas com 60 anos e mais de idade, ou seja, em 

torno de 11% da população, e, de acordo com projeções demográficas, em 2025 o país ocupará a 6ª 

posição em população idosa no mundo. Segundo o geriatra Dr. Renato Maia, se um nome tiver que 

ser dado ao século XXI, seria apropriado designa-lo O Século da Velhice. Ele afirma que é um 

grande equívoco pensar que os milhões de idosos habitam os países desenvolvidos do hemisfério 

norte: só de centenários temos, no início deste século mais de vinte mil. 

Ressalta-se que tanto no âmbito das Nações Unidas como da Organização dos Estados 

Americanos, vem se discutindo sobre os direitos humanos das pessoas idosas e em especial sobre a 

viabilidade de se criar uma Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa, como um documento 

internacional juridicamente vinculante. Com uma Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa os 

países signatários tanto da ONU como OEA, terão que cumprir suas recomendações, o que será 

uma grande conquista. 

Conforme publicação recente (setembro/2012) do livro: Os Direitos Humanos das pessoas idosas 

no século XXI, cidade do México, na sua apresentação coloca que “a partir da aprovação da 

Declaração de Brasília, em 2007, as pessoas idosas e seus direitos cada vez mais tem ganhado 

espaço na agenda internacional dos direitos humanos. Exemplo disso são atividades do Grupo de 

Trabalho de composição aberta sobre o envelhecimento das Nações Unidas e o Grupo de Trabalho 
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sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).” O 

CFESS vem acompanhando as discussões desses grupos que conta com a participação da 

conselheira titular no CNDI. 

As pessoas idosas são reconhecidas como sujeitos capazes de contribuir com a sociedade e 

não como uma carga para as famílias, o Estado e as finanças públicas. Não obstante, esse 

reconhecimento ainda deve traduzir-se em ações concretas que possibilite a não existência de 

brechas de proteção, mas a igualdade de oportunidades e capacidades. (Os Direitos das pessoas 

humanas do século XXI). 

A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso são duas leis que nasceram no seio dos 

movimentos sociais, porém, é imperiosa a necessidade do fortalecimento desses movimentos 

sociais para que façam gestões, junto aos órgãos governamentais responsáveis pela Política do 

Idoso, nas três esferas de governo. Para que as leis sejam implementadas, é necessário, dentre 

outros serviços, que seja estruturada a Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

(RENADI), tema abordado na I Conferência de Defesa dos Direitos dos Idosos/2006. 

Considerando a história de luta do CFESS em “defesa dos direitos humanos, em defesa da 

igualdade real na vida cotidiana, da liberdade, da justiça e da diversidade humana,” os/as 

profissionais assistentes sociais poderiam se engajar mais efetivamente, em conjunto com as 

pessoas idosas, sociedade e os movimentos sociais, na lutar pelos direitos desse segmento já 

assegurado na Constituição Federal e legislações vigentes.  

 

Principais atividades realizadas pelas conselheiras: 

 Discussão para elaboração de pareceres, normas técnicas e resoluções sobre denúncias de 

violações de direitos dos idosos; 

 Discussão e sugestão da Minuta de Resolução sobre Cadastro de Entidades, que norteará os 

Conselhos Estaduais, Municipais e do DF do Idoso, quanto à utilização do Fundo do Idoso; 

  Participação nas comemorações dos 10 anos do CNDI, no Congresso Nacional, Câmara dos 

Deputados; 

  Participação do I Encontro Norte/Nordeste/Sul/Sudeste e Centro Oeste de Articulação do 

CNDI com conselhos estaduais e DF dos Direitos do Idoso, em Fortaleza, abril de 2012 e Rio de 

Janeiro, agosto de 2012; 

 Análise do PL 2.178/2011 que trata da regulamentação da profissão de cuidador; 

 Criação do Grupo de Trabalho sobre a profissão do cuidador de idosos no qual o CFESS é 

integrante; 

 Participação e discussão sobre Processo Eleitoral (gestão 2012/2014) e constituição da comissão 

eleitoral; 
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 Discussão e aprovação do Regimento Interno do CNDI e da Resolução do Fundo Nacional do 

Idoso; 

 Participação do Fórum de Conselhos de Profissionais quando da realização do Congresso 

Brasileiro de Geriatria e Gerontologia/ SBGG, realizado no Rio de Janeiro, junho de 2012; 

 Participação do Grupo de Trabalho: Composição Aberta das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Pessoas Idosas, o CFESS se fez representar por intermédio do Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso, em Nova Iorque, agosto de 2012; 

 Participação do Simpósio Desafios para o Cuidado da Pessoa Idosa, promovido pelo CNDI/CNS, 

Brasília, setembro/2012; 

 Participação do Grupo de Trabalho Intersetorial para formular uma política de cuidados com 

questões do envelhecimento nas políticas sociais, educacionais de saúde e trabalhistas 

específicas; 

 Participação da eleição para nova diretoria do CNDI, gestão 2012/2014.  De um total de 16 

instituições (sociedade civil) aptas a votar, o CFESS obteve 11 votos, continuando assim a sua 

representação na próxima gestão; 

 Elaboração dos relatórios do Simpósio do Cuidador do Idoso e da Comissão de Políticas 

Públicas, Orçamento e Financiamento; 

 Participação da eleição do Presidente e Vice-presidente do CNDI, nessa nova gestão cabendo à 

presidência ao governo, Secretaria de Direitos Humanos e vice a sociedade civil, tendo sido 

eleita a representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP. 

 

Outras atividades 

Participações em Eventos, representando o CNDI: 

 III Fórum Inter Conselhos e Curso de Noções Básicas de Participação, Planejamento e Orçamento. 

Promoção do Ministério do Planejamento e Gestão, Secretaria Geral da Presidência da 

República e Escola de Administração Pública, realizado em Brasília, no período de 7 a 9 de 

novembro/2012; 

 1º e 2º Seminários dos Movimentos Sociais e Democratização do Estado: direitos, propostas e conquistas; 

mídia e opinião pública. Promoção da Secretaria Geral da Presidência da Republica, Brasília, julho 

e outubro/2012. 

 

Breve avaliação 

A participação do CFESS no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso é de suma 

importância, uma vez que hoje está evidente o acelerado processo de envelhecimento da 

população, e, também, pelo fato de que as políticas públicas destinadas às pessoas idosas, 
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principalmente, no âmbito da saúde, previdência e assistência social, de modo geral, são 

implementadas pelos/as profissionais assistentes sociais, em especial nos CRAS e CREAS. 

Há uma visão equivocada, por parte dos técnicos do governo, que as pessoas idosas são um 

peso para a sociedade, gerando impactos nos orçamentos da seguridade social, especificamente, o 

do INSS, e não levam em conta que esses direitos estão assegurados na nossa Carta Magna. Esse é 

um dos segmentos da sociedade que mais sofre violações. O CFESS, dentre os demais conselhos é 

o que dar maior visibilidade as questões sociais. Desta forma, poderia articular junto aos CREAS 

ou outras entidades, examinar as possibilidades de desenvolver mecanismos para lutar em prol 

das pessoas idosas do país.  

 

Desafios para o CFESS 

 Inserir nos eventos promovidos pelo CFESS temas sobre o envelhecimento; 

 Inserir em seus Planos em articulação com o MDS ou NEPPOS/CEAM/UnB e propor formação 

em gerontologia dos/as assistentes sociais que atuam nos CRAS e CREAS; 

 Incentivar os CRESS a aturarem na formação e/ou capacitação dos/as profissionais assistentes 

sociais na área do envelhecimento, assim como, incentivar esses/as profissionais a participarem 

de eventos sobre a pessoa idosa, promovidos pela Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG), Associação Nacional de Gerontologia (ANG),Instituições de Ensino 

Superior, dentre outras; 

 Promover campanhas e outros, sobre temas como, por exemplo, os direitos da pessoa idosa, por 

ocasião do dia 15 de junho, Dia Mundial de conscientização de violência contra a Pessoa Idosa e dia 1º 

de outubro Dia Internacional e Nacional do Idoso. 

 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS  

Representante do CFESS: Marlene Merisse (na condição de observadora). 

A representante do CFESS participou das seguintes atividades em 2012: 

 Comissão de política de assistência social – reuniões em fevereiro, março, abril, maio, julho, 

agosto, outubro, novembro, dezembro; 

 Plenária do CNAS – 10 reuniões; 

 Reunião descentralizada e ampliada do CNAS: Manaus/AM (17 a 19/4) e Vitória/ ES (6 a 8 

/11) 

 Participação no processo eleitoral do CNAS, ocorrido em maio. 

 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD 
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Representantes: Assistente social Cristina Brites (titular) e assistente social Roberta Uchoa 

(suplente) 

 

Caracterização do espaço de representação 

A representação do CFESS no CONAD tem sido realizada em parceria entre as 

representantes titular e suplente. Ao longo de 2012 foram agendadas três reuniões ordinárias desse 

Conselho, em 15 de maio, 28 de agosto e 9 de novembro, esta última cancelada em decorrência de 

impedimentos na agenda do Ministro da Justiça. 

As reuniões do CONAD têm se caracterizado pela formalidade e pouca transparência quanto 

à definição da pauta e cronograma de reuniões. Os conselheiros são convocados com pouca 

antecedência, o que dificulta a organização da agenda de trabalho, e a pauta é disponibilizada 

apenas na abertura da reunião. Esse procedimento foi questionado por nós em todas as reuniões 

das quais participamos e na ocasião das convocações, no entanto, tal questionamento tem pouca 

ressonância entre os demais conselheiros, com exceção da atual representação do CFP.  

Na reunião de maio o CFESS foi representado pela assistente social Roberta Uchôa 

(suplente), ocasião na qual foram criados Grupos de Trabalho, ficando o CFESS representado no 

GT Estudo sobre novos cenários para a Política Nacional sobre Drogas e a legislação brasileira sobre drogas. 

Foram seis reuniões ao longo do segundo semestre. Na reunião de agosto houve posse de 

conselheiros titulares, inclusive representante titular do CFESS (Cristina Brites), e se discutiu o 

Programa Crack e o mapeamento das instituições de atenção a usuários de crack e outras drogas 

(Comunidades Terapêuticas). Durante o debate a representante do CFESS questionou a instância 

na qual se deliberou pelo investimento em tais atividades e a inclusão das Comunidades 

Terapêuticas na rede de atendimento aos usuários de drogas. A resposta foi a de que se tratava de 

uma decisão da Presidência da República. Apenas o CFESS e o CFP questionaram o papel do 

CONAD na definição das prioridades da Política de Drogas e a discussão sobre o modelo de 

atenção à saúde aos usuários de drogas. 

Solicitou-se, também, comparação de investimentos financeiros na contratação de 

Comunidades Terapêuticas e na ampliação dos dispositivos previstos na política de saúde mental, 

já que a justificativa inicial era ausência de equipamentos públicos para assegurar cobertura de 

atendimento. 

A composição do Conselho é bastante ampla e identificamos uma tendência de pouco debate 

e questionamento por parte da maioria dos conselheiros acerca do papel do CONAD e da 

definição de prioridades das pautas. 

 

Principais atividades realizadas 
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 Participação em reuniões ordinárias: maio/2012 agosto/2012 

 Participou das cinco reuniões do GT Estudo sobre novos cenários para a Política Nacional sobre 

Drogas e a legislação brasileira sobre drogas; 

 Participação do Seminário de Lançamento da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos do 

Rio de Janeiro, em 18/10/2012 na UERJ; 

 Realização da Conferência Álcool e Drogas: Ampliando o Debate na abertura do Seminário Álcool e 

outras Drogas: um desafio para as/os profissionais de Saúde, organizado pelo Fórum dos Conselhos 

Federais da Área da Saúde (FCFAS) e pela Frente Nacional de Direitos Humanos e Drogas, em 

Brasília/ DF, 19 de novembro de 2012. 

 

Breve avaliação política apontando os principais desafios para o CFESS no próximo ano. 

A criação dos Grupos de Trabalho ainda não alterou o caráter formal e pouco participativo 

das reuniões ordinárias. 

Precisamos investir numa participação mais orgânica nesse espaço de representação o que, a 

nosso ver, supõe investir na seguinte agenda: 

 Reunião presencial entre as representantes titular e suplente no CONAD e a Comissão de 

Seguridade Social do CFESS; 

 Construção de uma agenda de discussão no interior do Conjunto para subsidiar nossa 

representação e articulação política com os/as conselheiros/as que compartilham dos 

princípios defendidos pelo CFESS em relação à Política de Drogas; 

 Discussão sobre as propostas elaboradas pelo GT Estudo sobre novos cenários para a Política 

Nacional sobre Drogas e a legislação brasileira sobre drogas; 

 Discussão sobre a pertinência de propor a realização de uma Conferência Nacional de Políticas 

sobre Drogas, proposta que vem sendo apresentada pelo CFP. 

 

Conselho Nacional de Saúde – CNS  

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt (titular) 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) instância máxima de controle social do Sistema Único 

de Saúde (SUS) de caráter permanente e deliberativo, tem como missão a deliberação, fiscalização, 

acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde brasileiras.  

Criado pela Lei nº. 378 de 13 de janeiro de 1937, a partir da Constituição Federal (CF) de 1988 

assume o caráter de espaço público para atuar na formulação e controle da execução da Política 

Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção 

do processo de controle social, no âmbito dos setores público e privado. As Conferências e os 

Conselhos de Saúde tornam-se, constitucionalmente, instâncias de controle social do SUS.  
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De acordo com seu regimento interno o CNS é formado por 48 conselheiros titulares e seus 

respectivos primeiro e segundo suplentes.  Atua como órgão colegiado composto, por lei, por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários através de 

reuniões mensais com a seguinte estrutura: Plenária, Mesa Diretora, Comissões (Intersetoriais e 

Permanentes e Temáticas), Grupos de Trabalho e Secretaria Executiva. 

A representação do CFESS é conselheira titular, representando o segmento dos/as 

trabalhadores/as da saúde. 

Como já registrado em relatórios anteriores buscamos cumprir os princípios do SUS e a 

defesa de uma seguridade social para além das políticas sociais previstas na Constituição Federal, 

possibilitando assim a ampliação dos direitos sociais de seus usuários e o enfrentamento da lógica 

mercantil que assola as políticas sociais, com destaque para a saúde brasileira, além de debater as 

questões que envolvem as profissões da área da saúde na perspectiva do fortalecimento do 

controle social e da visibilidade aos nossos posicionamentos éticos - políticos e profissionais. 

Nas páginas que se seguem, registramos a participação do CFESS nos seguintes espaços 

vinculados ao CNS, em tempos difíceis. Este não foi um ano fácil! 

 

Mesa Diretora do CNS 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt 

Constituída através de processo eleitoral é composta, paritariamente, por oito conselheiros, 

(dois representantes dos gestores, quatro representantes dos usuários e dois do segmento dos 

trabalhadores). Reúne-se mensalmente. Sua atribuição é promover articulação política com 

órgãos/instituições, com vistas a garantir a intersetorialidade do controle social e a articulação 

com outros conselhos de políticas públicas, com o propósito de cooperação mútua e de 

estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento da participação da sociedade na 

formulação, na implementação e no controle das políticas públicas. 

Em fevereiro, como em anos anteriores, ocorreu o processo eleitoral para a recomposição da 

mesa diretora e a escolha do novo presidente do Conselho. Lamentavelmente, mais uma vez, 

articulado com grande parcela do segmento dos usuários, o ministro foi reconduzido à presidência 

do conselho, apesar do grande esforço dos/as trabalhadores/as e alguns/as usuários/as. 

Conseguimos, contudo, que não fosse por aclamação, como na eleição anterior, quando não 

teve opositor no processo. Um usuário, com o apoio da maioria dos/as trabalhadores/as e 

alguns/as usuários/as candidatou-se (apenas como uma posição de resistência ao processo, visto 

que a articulação usuário-gestores-prestadores de serviços já garantia os votos necessários à eleição 

de seu candidato).  
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Quanto à composição da mesa, o segmento dos/as trabalhadores/as, em reunião do 

FENTAS, decidiu pela manutenção dos/as trabalhadores/as que já compunham a mesa na gestão 

anterior.  

Entretanto, no dia da eleição fomos surpreendidos/as por mais uma articulação da gestão e 

parte dos/as usuários/as com a apresentação de candidatura da comunidade científica, 

precisamente o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde - CEBES (apoiado fortemente pela 

Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva/- ABRASCO). 

Percebemos claramente a estratégia da gestão para desarticular a aliança entre os dois 

trabalhadores que já faziam parte da mesa devido aos nossos posicionamentos contrários ao 

caráter subalterno que a mesa apresentou na gestão 2011.   

Após várias tentativas de negociação com os trabalhadores da comunidade científica, 

resolvemos (após consulta aos/às trabalhadores/as parceiros/as) retirar nossa candidatura em 

favor de nosso companheiro de mesa. Mas, só tornamos pública a nossa posição na hora da 

votação, quando denunciamos todo o processo que presenciamos e vivenciamos, aproveitando a 

transmissão direta para todo o país, criando, inclusive, a suspensão da mesa e da transmissão para 

deliberação da surpresa mesa eleitora, totalmente controlada pelos conselheiros gestores. Foi tão 

clara a articulação, que o candidato da comunidade científica e o presidente eleito tiveram o 

mesmo número de votos! Nosso objetivo foi, exatamente, criar a indignação nos conselhos de 

saúde, pois como bem afirma Michael Lôwy “sem indignação, nada de grande e significativo ocorre na 

história humana”. 

  

 Plenária do CNS – as reuniões do Pleno ocorrem de forma ordinária mensalmente, por 

convocação extraordinária requerida pela Mesa Diretora ou por deliberação do próprio plenário. 

Participamos das 12 reuniões ordinárias e três extraordinárias do Pleno do CNS, com discussões, 

desdobramentos e encaminhamentos dos seguintes temas: 

 Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde: 

 Formação Profissional – o que fazer para que o SUS assuma o protagonismo na formação 

de recursos humanos? 

 Índice de desempenho do SUS – IDSUS 

 Novas Ocupações em Saúde – Graduação em Saúde Coletiva 

 Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social: criação de uma 

rede dos movimentos sociais, entidades, organizações e do governo; 

 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Lei nº 12.550/2011); 

 Incorporação Tecnológica em Saúde; 

 Residência Multiprofissional em Saúde; 
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 Abertura de novos cursos na área da saúde; 

 Serviço Civil em Saúde; 

 Carreira Única no SUS; 

 Trabalho e Carreira no SUS; 

 Política Nacional de Educação Popular; 

 Situação da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Análise e acompanhamento de Políticas e Programas: 

 Política Nacional de Saúde Mental; 

 Saúde Mental – enfrentamento do crack e internação compulsória; 

 Implementação e monitoramento da Política Nacional de Saúde integral da população 

negra; 

 Saúde Indígena; 

 Política Nacional de Assistência farmacêutica: farmácia popular e Saúde não tem preço; 

 Plano operativo para implementação de ações em saúde da população em situação de rua; 

 Atenção às mulheres em situação de violência; 

 Saneamento e Saúde; 

 Combate ao desperdício de recursos na Saúde; 

 Plano Nacional de resíduos sólidos; 

 Saúde no Município; 

 Vigilância Sanitária; 

 Vigilância em Saúde – epidemia de AIDS (H1, N1, DST, AIDS); 

 Viver sem limites – situação da pessoa com deficiência; 

 Formação Permanente de Conselhos de Saúde no âmbito do Programa de Inclusão Digital 

– preparação de capacitação para os conselheiros nacionais, estaduais e municipais; 

 Omissão de Socorro. 

 Acompanhamento de Protocolos, Diretrizes e Planos para a Saúde: 

 Protocolo do autismo; 

 Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde – CIF; 

 Doença celíaca; 

 Sistema de acompanhamento de Conselhos de Saúde – SIACS; 

 Relatório final da 14ª CNS; 

 Acompanhamento e monitoramento das Conferências de Saúde; 

 Projeto CNS/Canal Saúde; 

 Proposta de rádio do CNS; 

 Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável – Rio + 20 
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 Análise de Projetos de Lei – PL e outros: 

 PL nº 174/2011(Responsabilidade Sanitária) e Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 Lei de acesso à informação; 

 Decreto nº 7508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8080/90.; 

 PLOA 2013 – Projeto de lei orçamentária anual; 

 PL 268/2012 – Regulamente o exercício da Medicina; 

 PLC 141- aplicação mínima em Saúde; 

 Lei Complementar nº 141/2012 – aplicação mínima em saúde; 

 PEC 36/2011 – Serviço Civil em Saúde; 

 Ordenamento recursos humanos do SUS – sub-comissão especial da Comissão de 

Seguridade e família; 

 PL de iniciativa popular – Saúde +10; 

 Acórdão da 1ª Câmara do TCU nº 1660 de 22 de março de 2011 – a paridade nos 

conselhos de saúde; 

 Acórdão nª 1.725/2010 que antecede o acórdão n. 1.660 

 Deliberações, recomendações, Resoluções e outros discutidos e/ou aprovadas no CNS: 

 Resolução nº 196/96/CONEP – consulta pública e atualização; 

 Resolução nº 333/2003 – reestruturação do CNS – consulta pública a aprovação; 

 Resolução contrária a EBSERH; 

 Manifesto de repúdio ao PDC que visa sustar a Resolução CFP nº 001/1999; 

 Manifesto de repudio pelo assassinato dos pescadores da AHOMAR; 

 Minuta de Moção de apoio ao programa de análise de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos; 

 Moção de apoio e Recomendação para ANAC referentes às normas de acessibilidade; 

 Moção de apoio a atividade educativa integrada e intersetorial de incentivo a alimentação 

adequada e saudável, com foco no aumento do consumo de frutas,. Legumes e verduras 

para o público interno e externo das centrais de abastecimento brasileiras; 

 Moção de repudio a EBSERH; 

 Recomendação sobre o banimento do amianto; 

 Recomendação ao MA e MEC para opor-se a EBSERH; 

 Recomendação/ CNS de 09.12.2012 – dispõe sobre o processo eleitoral das entidades 

nacionais das profissões de saúde para composição da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde – CNRMS - gestão 2012-2014; 
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 Recomendação nº 029 de 12.12.2012 que trata sobre a regulação de abertura de cursos de 

graduação em saúde. 

 Orçamento e financiamento do SUS: 

 Prestação de Contas do MS – 1º, 2º e 3º trimestres de 2011; 

 Prestação de Contas do MS - 4º trimestre de 2011; 

 Relatório anual de Gestão do MS – 2011; 

 Programação anual de Saúde do MS – PAS 2012; 

 Prestação de Contas do MS – 1º Quadrimestre 2012; 

 Prestação de Contas do CNS/2011; 

 Relatório de Gestão da SE/CNS 2009/2012; 

 Proposta Orçamentária do CNS 2012; 

 Prestação de Contas do CNS – 1ª quadrimestre/2012; 

 Contingenciamento do orçamento do MS 

 

COMISSÕES E GTs DO CNS 

Comissões e grupos de trabalho não são deliberativos, nem normatizadores. Seu papel 

consiste em discutir e articular as políticas, normas e programas das instituições e setores de 

interesse do SUS e submeter ao Pleno do CNS as suas recomendações. 

 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH) 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt (titular/ coordenadora adjunta) 

Segundo a CF (Art. 200, III) cabe ao SUS a competência de ordenar a formação de recursos 

humanos na área da saúde, cuja política deve ser formalizada e executada pelas diferentes esferas 

de governo, através da articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos. É a 

partir desses pressupostos que a comissão atua através de reuniões mensais, responsável pelo 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações de gestão do trabalho e da educação no SUS. 

Nessa gestão, em agosto, assumimos a coordenação da comissão após mais um forte embate com a 

gestão (estávamos na coordenação adjunta). 

Com a saída da coordenadora anterior (representante dos gestores) em março, o governo 

tentou novamente garantir sua substituição com outro gestor externo à comissão, utilizando sua 

força no plenário do CNS. Imediatamente os/as trabalhadores/as reagiram. Após várias 

intervenções, foi sugerido respeitar a cultura do conselho, ou seja, discutir o assunto na própria 

comissão, pois somente quando não há acordo na comissão, como indica o regimento interno do 

CNS, é que a questão deve ser levada a plenária para deliberação. Mesmo com várias tentativas do 
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governo, pressionando a comissão e os/as usuários/as, e após intenso debate na comissão, seus 

membros, tanto trabalhadores/as quanto os/as usuários/as, mantiveram unanimemente, a 

posição de reconhecer a candidatura dos/as trabalhadores/as, o que só ocorreu em agosto, 

quando o governo recuou e o Pleno referendou a posição da comissão. 

Reafirmando incessantemente nossos princípios e compromissos, participamos das 12 

reuniões da CIRH que trataram dos seguintes temas: 

 Avaliação das atividades desenvolvidas em 2011 e planejamento para 2012; 

 Análise da necessidade de cursos de graduação em saúde; 

 Nova estrutura e apresentação da nova secretaria de regulação e supervisão da educação 

superior do MEC (SERES/MEC) e o novo fluxo de avaliação do INEP; 

 Apresentação do andamento das atividades de regulamentação do Decreto nº 5708; 

 Parâmetros de qualidade e os indicadores de avaliação de cursos da área da saúde; 

 Discussão sobre o Banco de dados da CIRH; 

 Resolução CNS nº 350/2005 e mudanças no fluxo de avaliação do INEP; 

 Mudanças no fluxo de disponibilização dos processos do MEC para o CNS; 

 Programa de Educação Popular em Saúde; 

 Mapa da Saúde e o decreto nº 5708; 

 Apresentação e debates sobre a pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil; 

 Reunião ampliada sobre a formação de recursos humanos do SUS e Carreira Única; 

 Reunião ampliada sobre o Serviço civil em Saúde; 

 Debates sobre o PL nº 4372/12 que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da 

Educação Superior ( INSAES); 

 Preparação para a realização dos seis seminários regionais organizados pela Comissão de 

Educação Permanente com a participação da CIRH; 

 Realização das oficinas regionais compartilhadas da Educação Permanente para o Controle 

Social no SUS; 

 Organização, realização e avaliação da Oficina de formação e regulação do ensino de 

graduação em saúde; 

 Apresentação da pesquisa Mapeamento da Saúde; 

 Programa de valorização dos profissionais da atenção básica – PROVAB; 

 Protocolo da Saúde do trabalhador; 

 Debates sobre necessidades regionais/nacional de profissionais de saúde; 

 Acompanhamento do GT de Regulação dos cursos de graduação da área da saúde; 

 Acompanhamento do GT Residência Multiprofissional em Saúde e o relatório do IV 

seminário Nacional sobre a Residência Multiprofissional em Saúde; 
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 Acompanhamento legislativo de PLs sobre recursos humanos; 

 Participação das atividades da Comissão ampliada de Educação Permanente. 

 

Comissão Nacional de Ética na Pesquisa (CONEP) 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt (titular) 

 Constituída em 1996 pela Resolução CNS nº 196/96, tem funções de monitoramento e de 

credenciamento de comitês de ética, de monitoramento de pesquisas, de apuração de denúncias, 

de formulação de novas diretrizes frente à evolução científica e examinar os aspectos éticos das 

pesquisas que envolvem seres humanos (emitindo pareceres que autorizam ou não a realização 

dessas pesquisas). 

 Além de seu papel regulador no controle social de pesquisas com seres humanos, 

desempenha, também, a função de coordenação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

constituindo, dessa forma, o sistema CEP/CONEP, hoje composto por 644 CEPs e, 

aproximadamente, 20.000 voluntários em todo o país. 

 Há, contudo, muitas dificuldades cotidianas em delimitar funções, responsabilidades e 

espaços de atuação entre o CNS e o MS. A prática do compartilhamento de funções apresenta-se 

ainda muito aquém de nossas necessidades e, ainda muito distante de nossas expectativas. 

 Praticamente, em todo o ano de 2012 realizamos as reuniões mensais, (três dias da última 

semana do mês) em hotéis da rede de Brasília, porque a sede da comissão não apresenta condições 

para acolher seus trinta membros titulares. Em que pese essas dificuldades cotidianas, 

participamos das 12 reuniões, desenvolvendo as seguintes atividades: 

 Análise de protocolos de pesquisa sobre saúde indígena, ou os protocolos de pesquisas 

qualitativas, notadamente da área das Ciências Sociais e Humanas; 

 Participação em audiências de recursos de protocolos de pesquisas de universidades, 

indústrias farmacêuticas ou médicas, entidades científicas e cooperativadas; 

 Participação no GT que sistematizou o resultado da consulta pública sobre a atualização da 

Resolução nº 196/96 – trabalho de imersão em Campo Grande; 

 Organização e participação em seminários para discutir aspectos da Resolução nº 196/96 que 

tratam sobre: doenças raras; pesquisas no SUS; pesquisas com cooperação estrangeira; 

pesquisas nas Ciências Sociais e Humanas; 

 Participação no comitê organizador do Encontro Extraordinário dos CEPs – ENCEP, 

realizado em SP para apresentação do resultado da consulta pública da Resolução nº 196/96; 

 Participação na comissão organizadora do ENCEP, com a presença de aproximadamente, 

350 CEPs de todo o país; 
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 Coordenação de mesa sobre pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas e na plenária final do 

ENCEP em SP; 

 Participação na organização final dos resultados da consulta pública e dos seminários sobre a 

Resolução nº 196/96 para aprovação no pleno do CNS; 

 Visitas de sindicância aos Comitês de Ética em Manaus e no ABC em SP; 

 Participação no GT, aprovado pelo Pleno de dezembro/2012 do CNS, constituído para 

sistematização das Resoluções complementares a Res. Nº 196/96 e suas normas operacionais; 

 Coordenação do GT responsável para sistematizar a Resolução complementar a 196/96 sobre 

pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas (aprovado na última reunião do CNS de 2012, com 

o prazo de seis meses para sua conclusão). 

 

GT Parecer Técnico sobre a regulação de abertura de cursos de graduação na área da saúde 

(CIRH) 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt 

 Ao Sistema Único de Saúde - SUS, dentre outras atribuições, cabe a competência de ordenar 

a formação de recursos humanos na área de saúde (Art. 200, III, CF), em todos os níveis de 

formação, inclusive na pós-graduação, explicitada na Lei Orgânica da Saúde (art.6, III e  art.27). Em 

caráter permanente, vinculado a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH), esse GT 

trata da regulação dos cursos de graduação da área da saúde, prerrogativa legal do CNS no que 

concerne à caracterização das necessidades sociais dos cursos de graduação em saúde. 

 Responsabiliza-se pela análise e emissão dos pareceres técnicos do CNS para os atos 

normativos: autorização (cursos novos), reconhecimento (cursos novos, recém-autorizados, ainda 

em funcionamento das primeiras turmas), renovação de reconhecimento (todos os cursos em 

funcionamento – a cada três anos) e aumento de vagas para os cursos de Medicina, Odontologia e 

Psicologia, fundamentados pelo disposto constitucional regulamentado pelo Decreto 5773 e 

Resolução CNS Nº. 350/2005. 

 A Resolução nº 350/2005 relaciona uma série de critérios para abertura de cursos, dispostos 

em três grupos, quais sejam: a Necessidade Social em Saúde, o Projeto do Curso e sua Relevância 

Social. A partir dela, em oficina específica, logrou-se construir a metodologia dos pareceres de 

acordo com os  critérios de avaliação (dez), que se amparam e se desdobram em indicadores, 

utilizados para a análise. 

 Este foi um ano de muitas dificuldades de articulação com o MEC. Mesmo com a presença 

constante da secretária e técnicos da SERES,  a realização da oficina de formação e regulação do 

ensino de graduação em saúde e um laboratório sobre o sistema e-MEC, praticamente, iniciamos a 
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emissão de pareceres somente a partir de dezembro, quando, finalmente ficou definido o novo 

fluxo de disponibilização de processos do MEC para o CNS. 

 Embora haja muita pressão da enfermagem para compor o rol de profissões cuja abertura de 

cursos de graduação está sujeita a análise pelo CNS, ainda encontra-se em fase de estudo pelo 

MEC/MS uma nova Portaria para ampliar o processo de regulação, contemplando todos os 14 

cursos da área da saúde. 

 Há, hoje, muita especulação e preocupação com os encaminhamentos sugeridos pelo 

MS/MEC para provimento e fixação regional de profissionais de saúde, com destaque para os 

médicos. Até o momento só tomamos conhecimento do PROVAB, que se encontra sob muitas 

críticas, pois não responde as demandas existentes, além de ser uma proposta pontual. A questão 

não é fixar o médico, mas de prioridade política, mudar o modelo de atenção utilizado! 

 

GT Programa de Inclusão Digital – PID/Comissão ampliada de Educação Permanente 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt 

A partir da aprovação das Diretrizes para a Educação Permanente para o exercício do 

controle social no SUS, o CNS, na tentativa de uma construção coletiva, realizou seis oficinas 

regionais e uma nacional para discutir temas estratégicos para a Educação Permanente para o 

controle social no SUS. 

Nas propostas apresentadas pelos participantes das oficinas destacaram-se questões como: a 

participação social, a intersetorialidade, a comunicação e a informação, a legislação do SUS e o 

financiamento para o controle social, acolhidas e transformadas em eixos estruturantes da Política 

Nacional de Educação Permanente para o controle social no SUS, aprovada no CNS em fins de 

2006. 

Em 2012, a partir dos eixos estruturantes da política foi organizado um grupo de trabalho, 

denominado Comissão Ampliada de Educação Permanente composto por membros das comissões 

que interagem com os referidos eixos: Comunicação e Informação (CICIS), Comissão de 

Orçamento e Financiamento (COFIN), a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH) e a 

Comissão de Educação Permanente (CIEPCSS), com a atribuição de coordenar a elaboração do 

Plano Nacional de Educação Permanente para o controle social no SUS. 

Com esse objetivo ocorreram, no segundo semestre desse ano, seis oficinas denominadas 

oficina regional compartilhada de Educação Permanente para o controle social no SUS, 

envolvendo sujeitos sociais como conselheiros, lideranças de movimentos sociais, instituições e 

entidades parceiras dos conselhos de saúde, objetivando reunir um conjunto de contribuições, 

estudos, reflexões, debates, divergências e convergências para a elaboração do referido Plano 

Nacional. 
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Como resultado desse trabalho já foi constituído um Fórum Nacional de Educação 

Permanente, composto por 27 conselheiros estaduais/municipais com a função de participar da 

sistematização das propostas formuladas nas oficinas para a elaboração do Plano Nacional, 

assumindo em parceria com a comissão nacional as atribuições do programa de inclusão digital - 

PID, inclusive com os cursos em andamento. 

Este Fórum já se reuniu duas vezes para discutir dois cursos: Comunicação e Informação no 

controle social e o QUALISUS, curso de capacitação política de conselheiros, com um bom 

enfrentamento com os técnicos da FIOCRUZ. Questionaram e foram firmes em suas propostas 

relacionadas aos cursos, inclusive com sugestões de alterações, que foram atendidas. 

 

GT de Residência Multiprofissional em Saúde 

Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt 

Durante a realização do IV Seminário Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

em fins de 2011 ficou explícito o impasse estabelecido entre os representantes de residentes, 

preceptores, tutores e coordenadores de programas de residência, além da representação do 

segmento de trabalhadores no CNS e o governo, representado pelo MEC e MS, desde a 

substituição da Portaria Interministerial que trata da composição da Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde, até as divergências relevantes na compreensão do 

ordenamento da formação pelo SUS, campo de intransigência dos representantes do Ministério da 

Educação. A política do setor da saúde para as residências não se constituía ponto de discussão 

para esses representantes. 

A constituição do GT surge, então, como resultado de mediação construída entre 

representantes do MS, CNS, representantes dos fóruns de trabalhadores, coordenadores e 

residentes e do MEC, visando tratar dos encaminhamentos apresentados pelos participantes do 

Seminário. A proposta foi apresentada e aprovada pelo pleno do CNS em outubro de 2011 com a 

seguinte composição: dois conselheiros do segmento dos trabalhadores, dois conselheiros do 

segmento dos usuários e dois conselheiros do segmento dos gestores, um residente, uma 

representação da comunidade científica - a Rede Unida, um especialista na área e representação da 

CNRMS. 

O tempo de existência do GT não foi um tempo fácil. Vivenciamos momentos tensos, com 

muitas divergências e dificuldades para encaminhamentos. Após um mês constituído sem se 

reunir, levamos a demanda novamente ao Pleno, que deliberou pela imediata instalação do 

trabalho. Convocada, a primeira reunião foi suspensa pela ausência de um membro gestor que não 

possuía agenda para a data. 
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Em várias reuniões se reivindicou a apresentação do relatório do IV Seminário Nacional de 

Residência Multiprofissional, cuja comissão de relatoria não se reunia, compartilhando a queixa do 

segmento dos/as trabalhadores/as, comunidade científica, estudantes, especialista e residente 

sobre a composição da CNRMS e a importância de modificá-la, ficou acertado que, nesse ano, a 

mediação do GT se resumiria apenas a conclusão do referido relatório e ao próximo processo 

eleitoral, trabalhando pela eliminação de listas tríplices e inclusão eleita dos segmentos, conforme 

identificação dos assentos previstos pela Portaria Interministerial nº 1.077/2009. 

Após discussão ficou acertado um processo eleitoral eletrônico, conforme as bases de 

trabalhadores/as, residentes, coordenadores/as de programas de residência e docentes em 

programas de residência. 

O encaminhamento deliberado quanto à indicação de membros à CNRMS deveria ser 

amadurecido mediante o exame de viabilidade de geração de ferramenta eletrônica de votação e a 

entrega do relatório do IV Seminário, com enunciação dos nós críticos, pelo GT, para ser repassado 

à base eleitora, inclusive para subsidiar as “campanhas eleitorais”, contemplando, assim, 

reivindicações apresentadas ao CNS na preparação do IV Seminário Nacional de Residências. 

Em maio, após convocação para a terceira reunião do grupo, ocorreu a troca de Ministro no 

MEC, tendo sido substituído o secretário da Secretaria de Educação Superior; foi criada a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, integrada pelos então membros da Diretoria de 

Hospitais e Residências e da Coordenação-Geral de Residências em Saúde, do MEC; ocorreu a 

troca de secretário da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com substituição 

da direção do Departamento de Gestão da Educação na Saúde; o representante dos/as estudantes 

no segmento de usuários/as se afastou do mandato de conselheiro nacional de saúde. A proposta 

de reunião foi suspensa, mesmo já tendo sido desencadeadas as emissões de passagem.  

Nesse período, perdemos, ainda, uma grande aliada nessa luta, a representante do fórum de 

coordenadores dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde, que faleceu 

repentinamente após retornar de um doutorado na Espanha. 

Com isso, ficou paralisado, mais uma vez, o trabalho do grupo continuando, entretanto, a 

pressão pela conclusão do relatório do seminário nacional, o que só veio a acontecer no segundo 

semestre do ano. No II Encontro Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, ocorrido no 

Congresso da ABRASCO em Porto Alegre, foram distribuídos mais de 1.000 exemplares do 

relatório. Objetivamos divulgar nacionalmente as propostas aprovadas no IV Seminário, tentando, 

com isto, fortalecer a luta nacional em defesa da residência em saúde que desejamos e que o SUS 

necessita. 

Com as mudanças na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SEGTES) e, 

consequentemente, no Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) houve alteração 
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na composição do GT no segmento dos gestores que, além da chefia do gabinete do ministro, 

contou com a nova diretora do referido departamento, o que propiciou um melhor relacionamento 

entre os membros do grupo na área da saúde. O que não evitou impasses com os novos membros 

do MEC, tendo como principal tema o desencadeamento do processo eleitoral da comissão e a 

tentativa de retorno da lista tríplice para a escolha dos membros da CNRMS, sob o argumento que 

qualquer diferença do previsto na Portaria não teria guarida legal. 

O anúncio do retorno da lista tríplice surpreendeu a todos os representantes dos segmentos 

de trabalhadores/as e usuários/as e representantes do Ministério da Saúde, pois a mediação, 

desde o IV Seminário Nacional, tinha neste ponto a estratégia máxima de negociação. 

A partir desse ponto ficou clara a divergência entre os Ministérios da Saúde e da Educação. 

Não foi mais possível nenhum encaminhamento, exceto a retomada de conversações no interior do 

governo para rever a Portaria, baseado em argumentos levantados pelo segmento de 

trabalhadores/as e usuários/as que a Portaria teria 50% de assinatura do MEC e 50% do MS e que, 

não sendo a Portaria Interministerial uma lei, poderia ser objeto de reconfiguração, o que 

realmente aconteceu posteriormente. 

Como estratégia de pressão junto às representações gestoras e aos ministérios responsáveis 

pela alteração na portaria interministerial, o segmento de trabalhadores/as e usuários/as 

(conselheiros/as nacionais de saúde, a Rede Unida, a ANPG, o especialista convidado e a 

representação ampliada dos/as Residentes) decidiram tornar público o ocorrido. Iniciamos pela 

denúncia ao Pleno do CNS. O Congresso Norte-Nordeste de Residentes e o Fórum Nacional de 

Residentes em Saúde aprovou Carta de Repúdio às posições apresentadas pela representação do 

MEC ao GT, entregando-a ao ministro da Saúde e ao Secretário de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, durante o 6º Seminário Internacional da Atenção Básica em Saúde, realizado 

no Rio de Janeiro de 29/7 a 1º/8/2012. 

A Rede Unida, em plenária do colegiado gestor, reunida no mesmo evento também se 

pronunciou a respeito, destacando a importância da revogação da Portaria Interministerial nº 

1.077/2009 para o prosseguimento dos trabalhos do GT que deveria, inclusive, pautar a discussão 

do papel do setor saúde nas Residências. Enfim, vários fóruns pelo país afora se pronunciaram. 

Como desdobramento, após as alterações na portaria, o processo eleitoral ficou assim 

configurado para a composição de membros e processo de indicação para a para o mandato 

2012/2014 da CNRMS: 

 Gestor federal - Ministério da Educação e Ministério da Educação – mantidos. Suas 

representações são indicadas pela gestão. 

 Gestor estadual e municipal – CONASS e CONASEMS – mantidos, com a indicação de 

duas vagas para cada conselho. 
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 Coordenadores e docentes (preceptores e tutores) – Representados por duas vagas para as 

Instituições de Ensino Superior que desenvolvam Programas de Residência. Mantido o 

mesmo número, passando a representar o segmento de docentes (coordenadores, 

preceptores e tutores), que são de ou mantêm vínculo com IES que desenvolvam Programa de 

Residência. Eleição na base de coordenadores e preceptores/tutores cadastrados no sistema 

MEC de residências. 

 Residentes – Mantidas as duas vagas para os residentes. Eleição na base de residentes 

cadastrados no sistema MEC de residências.  

 Entidades da área do Trabalho – Mantido o número total de três membros com uma 

indicação por representação.  Eleição pela base de representação de cada Conselho 

Profissional, Federação Sindical e Associação de ensino das 14 profissões de saúde. 

Para o processo eleitoral dos coordenadores e residentes em programas de residência em 

saúde foi preparada ferramenta web de votação (sistema eletrônico para as eleições) do MEC. 

Como os preceptores foram incluídos no processo após as negociações efetivadas no GT, até o final 

de nossa gestão não tivemos conhecimento da conclusão de seu instrumento informático para a 

votação. 

Como não foi previsto pelo MEC, a eleição do segmento de trabalhadores/as pelo sistema 

informatizado, para esse primeiro processo eleitoral foi necessário utilizarmos a carta convite para 

sua convocação. A mobilização ficou por conta do MEC/MS/CNS e os fóruns representativos dos 

trabalhadores, FENTAS, FENEPAS e FCFAS e outros. 

Objetivando a normatização procedimental, o CNS aprovou uma Recomendação para 

disciplinar o processo eleitoral do segmento dos/as trabalhadores/as, que foi encaminhado ao 

MEC para aplicação. 

O MEC, mais uma vez, sem nenhuma articulação com o MS ou com o CNS, convocou 

somente os conselhos profissionais e as associações de ensino para o processo. Coube ao CNS, 

então, a convocação das federações sindicais.  

Participamos das três reuniões que elegeram os representantes dos segmentos profissionais, 

com bastante ingerência do MEC no segmento dos conselhos profissionais. As associações de 

ensino vieram articuladas com suas candidaturas em torno do FENEPAS e as federações sindicais, 

que terão assento na CNRMS pela primeira vez, decidiram seus eleitos sem maiores problemas em 

reunião no CNS. 

No momento, o acompanhamento do processo e tudo que se relaciona com a Residência 

Multiprofissional em Saúde é competência da CIRH. 

 

Comissão Organizadora da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena 
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Representante: Assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt 

          Em dezembro fomos indicadas pelos/as trabalhadores/as para participar da Comissão 

Organizadora da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena que ocorrerá em novembro próximo. 

As reuniões ocorrerão a partir de fevereiro de 2013. 

 

Representação do CNS em eventos: 

 Congresso da Rede Unida – Rio de Janeiro – 6 a 9 de maio de2012: composição da mesa de 

abertura em nome do CNS e coordenação do I Encontro Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde; 

 Congresso de Saúde Coletiva – II Oficina Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde; 

 I Encontro Estadual de Residência Multiprofissional com inserção do Serviço Social, 

promovido pelo CRESS 6ª Região/ MG, em 25/10/2012; 

 Laboratório de inovação: inclusão dos cidadãos na implementação das Políticas Sociais – 

CNS/OPAS; 

 Seminário: A sociedade controlando o financiamento – LC 141, realizado em 29 e 30 de maio, em 

Brasília/DF; 

  Momento inter-conselhos nacionais – Conferência sobre o papel dos conselhos de políticas públicas 

na democracia participativa, promovido pela Casa Civil, que teve como palestrante Boaventura 

de Sousa Santos; 

 Participação na condição de GT Organizador do 1º Seminário Nacional de Articulação entre o 

Ministério Público e o Controle Social; 

 Participação do 2º laboratório de inovação: participação e controle social na elaboração e 

monitoramento das políticas, ações e serviços de saúde, promovido pelo CNS/OPAS. 

 

 Breve avaliação do período 

A Carta de Ottawa, resultado da Conferência Internacional sobre Promoção à Saúde 

(Canadá, 1986), ressalta que a “promoção da saúde trabalha através de ações comunitárias 

concretas e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na definição de 

estratégias e na sua implementação, visando à melhoria das condições de saúde”. 

No Brasil a conquista da saúde como “direito de todos e dever do Estado” está assegurada 

na CF, resultado do processo de luta da sociedade organizada e consagrada na lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 que, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS), reconhece a saúde em 

uma dimensão muito mais ampla e integral, na complementaridade do tripé social, físico e mental 

dos indivíduos e das coletividades e não apenas como ausência de algum estado patológico, numa 
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análise biologicista limitada ao indivíduo, pois, emprego, educação, renda, moradia, lazer, 

segurança pública, mobilidade urbana, por exemplo, passam a ser tratados também como 

determinantes e condicionantes do nível de Saúde. 

A história brasileira construída pelos movimentos sociais na área da saúde tem uma 

característica inédita: a participação popular através das suas entidades e instituições na 

deliberação das políticas de saúde, garantida legalmente. 

Entretanto, passados pouco mais de 20 anos de sua constituição como se encontra o SUS 

hoje? 

Filas intermináveis, cidades do interior a contar com a sorte de uma linha de ônibus para 

“oferecer” atendimento na capital, o privado que a cada dia abocanha mais do público, 

financiamento bastante limitado (ou o desfinanciamento), transferência de dinheiro público para a 

rede privada, não realização de concursos públicos conforme demanda as necessidades de 

estruturação do sistema, terceirização do serviço público, afirmando o pacto privatista que faz da 

saúde um mero produto, carência de recursos humanos e materiais para o funcionamento 

adequado, convênios firmados generalizadamente, precarização do trabalho que, 

consequentemente, impacta na qualidade do serviço, afetando, por fim, os usuários e usuárias de 

seus serviços.  

Há, ainda, o fato de ser condicionado pela vontade política de quem está à frente da máquina 

pública (seja na esfera municipal, estadual e/ou federal) e com os interesses de grupos e elites que 

em menor ou maior grau também influenciam a máquina estatal. 

O norte da política institucional se resume a cifras e números insensíveis e incapazes de dar 

conta da complexidade de nossa realidade social.  Sabemos bem que o Estado é sempre muito ágil 

para atender ao grande capital e sempre ausente para atender o cidadão em geral. 

A cada dia a máquina do Estado se aperfeiçoa, aprende com os próprios erros e, sobretudo, 

com as manifestações populares para melhorar sua maquiagem, passando um ideário em que o 

melhor está sempre por vir.  E o discurso de seu caráter “empreendedor” e “inovador” conseguiu 

reunir todos esses aspectos e sintetizá-los no corpo das Organizações Sociais de Saúde (OSS), hoje 

a mais sofisticada ferramenta de privatização do SUS, gradativamente utilizada pela política 

institucional para enraizar a privatização do SUS e potencializar seu desmonte.  

Suas entidades mercantilizam a saúde, trabalham cada vez mais de forma segmentada, 

impõe seus interesses e fazem de suas vontades regalias; limitam a integração e as possibilidades 

das equipes multidisciplinares em saúde e, por consequência, em pleno descompasso com seus 

princípios, entravam as possibilidades de avanço do SUS. Não há exagero em afirmar, portanto, 

que se converteram em instrumento da especulação privada sobre o SUS. 
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Essa política privatizante que é interposta à saúde pública brasileira retira da nossa 

sociedade um direito garantido constitucionalmente como o SUS. 

E a participação popular, também garantida constitucionalmente, como fica? 

Hoje a participação popular é bastante limitada, ceifa o controle social, portanto.  Basta 

analisar o grande vazio deliberadamente deixado no campo social e a maneira como o “diálogo” 

com os movimentos sociais é feito, quando não são tratados como caso de polícia. 

O diálogo é negado até o último momento possível e através da imprensa tentam impor os 

termos de um possível acordo e, sobretudo, sensibilizar a população, enquanto mantém a saúde 

pública e, obviamente, os que dela dependem, a mercê do jogo de interesses capitalista. 

Este é o grande desafio que se coloca: a luta por direitos, com destaque para a saúde pública, 

e resistir à barbárie expressa cotidianamente, fortemente reiterada pelo capital e sempre 

denunciada em nossos movimentos. 

É, 2012 foi um ano intenso e denso com debates, enfrentamentos, polêmicas, denúncias, mas 

também de encontros, de firmar posição e compromissos, expressar nossa compreensão sobre as 

relações sociais, compreendendo que desistir não é opção de quem sonha e luta por uma sociedade 

em que prevaleçam as relações fundadas na igualdade e na liberdade humana e que acredita que 

“O amanhã começa de fato nas lutas de hoje”. (Daniel Bensaid) 

 

Comissão Intersetorial de acompanhamento das Políticas de DST/AIDS, Hepatites Virais e TB – 

CAPDA/CNS. 

Representante: Conselheira Alessandra Ribeiro de Souza (titular) 

O CFESS durante 2012 esteve na titularidade da CAPDA que realizou uma reunião em 21 e 

22 de agosto, na qual inicialmente foi contextualizada a atual da Política Brasileira de 

enfrentamento as DST/AIDS que entre outros aspectos indicou o retrocesso na promoção, garantia 

e defesa dos direitos humanos, direitos sexuais e direitos reprodutivos e o não acesso universal ao 

tratamento e ainda o retrocesso verificado no âmbito das ações de prevenção a AIDS/HIV. 

Nessa reunião foi pautada também a discussão sobre aquisição, distribuição e acesso aos 

preservativos femininos que não tem sido efetivada pelo Ministério da Saúde e o panorama geral 

do Combate as Hepatites no Brasil (prevenção, assistência, vacinação, acesso a medicamentos e 

novas tecnologias).  

Cabe destacar que esta comissão ao longo de 2012 ampliou seu escopo de discussão e alterou 

seu nome para integrar as Hepatites Virais e a Tuberculose e agora se chama Comissão de 

Acompanhamento das Políticas em DST/AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose. 
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A participação nesta comissão pelo CFESS tem sido direcionada pela defesa da qualidade 

desta política, no combate ao preconceito e na defesa dos direitos humanos o que por diversas 

vezes diverge do encaminhamento que tem sido adotado pelo Estado brasileiro. 

 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST 

Representante: Conselheira Alessandra Ribeiro de Souza (suplente)  

 O CFESS ocupa a posição de suplente na CIST tendo participado de uma reunião da 

comissão ao longo de 2012. É importante destacar que as ações desenvolvidas pela CIST são 

extremamente importantes com destaque para as articulações junto ao INSS para discussão de 

benefícios, elaboração de uma política de saúde trabalhador e a realização do encontro das CITs 

estaduais que construiu diretrizes de articulação em prol da saúde do trabalhador. 

 

Comissão Intersetorial de Saúde Mental – CISM  

Representante: Conselheira Rosa Lúcia Prédes Trindade (suplente) 

A CISM é a instância de controle social da Política Nacional de Saúde Mental. Vinculada do 

Conselho Nacional de Saúde e tem por objetivo acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas no 

âmbito da Política Nacional de Saúde Mental.  

 

Participação em reuniões 

Ordinárias: (obs. Não houve possibilidade da representação do CFESS participar da reunião do 

mês de junho) 

• 09 e 10/4/2012 (11h às 17h) 

• 16 e 17/8/2012 (10h às 17h) 

 

Principais Atividades Desenvolvidas  

Participação nas discussões sobre os seguintes temas: 

• Política de saúde mental álcool e outras drogas (no contexto de expansão do uso de 

crack); Internação / Interdição / Judicialização e saúde mental. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA; 

• Financiamento da política de saúde mental; 

• Reabertura de leitos psiquiátricos e a lei 10.216/2001; 

• Hospitais de custódia, saúde mental e direitos humanos; 

• Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e novas portarias relativas à saúde mental, álcool e 

outras drogas; 

• Inserção do tema saúde mental na pauta permanente do Pleno do Conselho Nacional de 

Saúde; 
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• Capacitação de conselheiros em saúde sobre saúde mental. 

 

Avaliação da representação 

Em 2012 a representação do CFESS na CISM possibilitou acompanhar da perto importantes 

mudanças na política de saúde mental, especialmente a partir da estruturação da Rede de Atenção 

Psicossocial e das inúmeras demandas colocadas, à sociedade e à política de saúde mental, pelo 

uso de álcool e outras drogas, com destaque para o crescimento do crack. Os tensionamentos e 

divergências entre os defensores da Reforma Psiquiátrica na perspectiva da Luta Antimanicomial e 

aqueles que defendem a reclusão de pessoas em sofrimento psíquico e de usuários de drogas 

ficaram mais acentuados, exigindo da comissão posicionamentos nem sempre consensuais. Uma 

conquista importante em 2012 no Conselho Nacional de Saúde foram os posicionamentos 

aprovados em defesa do SUS na saúde mental e contrárias à ampliação de leitos psiquiátricos, 

assim como a inclusão do tema “saúde mental” na pauta permanente do pleno do CNS.  

O posicionamento do CFESS sobre a saúde mental e sobre a questão das drogas foi 

colocado publicamente através do CFESS Manifesta do Dia da Luta Antimanicomial (18/5/2012) e 

CFESS Manifesta - Dia Internacional de Combate às Drogas (22/6/2012). 

 

Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher – CISMU  

Representação do CFESS: Conselheira Marylucia Mesquita Palmeira 

 

Apresentação do espaço de controle social (característica e objetivos); 

A Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU) foi instituída em 1993, pela 

Resolução CNS nº 039, de 4 de fevereiro de 1993. Sua estruturação e composição atual estão 

dispostas na Resolução CNS Nº 383, de 14 de junho de 2007.  

Os principais objetivos da CISMU são:  

 Subsidiar o Conselho Nacional de Saúde na avaliação das condições de saúde da mulher, e nas 

questões específicas da saúde das mulheres em sua interface com as demais políticas de saúde;  

 Apoiar a mobilização dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde na constituição de 

Comissões Intersetoriais de Saúde da Mulher no âmbito destes conselhos;  

 Fortalecer o controle social sobre as ações de saúde para as mulheres propostas pelo gestor 

federal e desenvolvidas pelas três esferas de governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS, e garantir uma política de saúde para as mulheres que respeite os direitos humanos, 

direitos sexuais, direitos reprodutivos e sua autonomia como cidadãs.  

 

Breve resgate histórico da inserção do CFESS nesse espaço: 
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O Conjunto CFESS/CRESS na última década vem assumindo com maior incidência a agenda 

de lutas do movimento de mulheres e feminista. Nesse sentido é que encontramos um número 

significativo de deliberações no Encontro Nacional CFESS/CRESS. A gestão “Tempo de Luta e 

Resistência” entre suas ações referenda esta necessidade e incorpora o apoio a luta pela garantia e 

ampliação dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. E uma das ações foi o 

controle social. Daí, porque a CISMU tornou-se um espaço estratégico de participação, discussão e 

proposições para o CFESS desde 2008 na gestão “Atitude Crítica para Avançar na Luta”. 

 

Participação do CFESS, no exercício de 2012: 

No ano de 2012 ocorreram duas reuniões ordinárias, uma reunião extraordinária e um 

Seminário Nacional, de acordo com o calendário abaixo: 

 19/3/2012 - Reunião Extraordinária – Brasília/DF; 

 9 e 10/4/2012– 49ª Reunião Ordinária – Brasília/DF; 

 28 e 29/5/2012 – Seminário O enfrentamento da morte materna na Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher – Brasília/DF; 

 18 e 19/10/2012 – 50ª Reunião Ordinária – Brasília/DF. 

O CFESS se fez representar no Seminário acima mencionado e na 50ª reunião ordinária. Nas 

demais atividades realizadas no âmbito dessa comissão, não foi possível a participação da 

representação CFESS, tendo em vista que a reunião extraordinária foi articulada de última hora, 

inviabilizando a participação devido a outros compromissos agendados previamente; em relação a 

49ª reunião ordinária a ausência do CFESS foi justificado por motivo de saúde de sua 

representante. 

As pautas discutidas nas reuniões foram as seguintes: 

Reunião Extraordinária: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com a 

participação do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

49ª Reunião Ordinária 

 Medida Provisória n. 557, de 26 de dezembro de 2011. 

Apresentação: Guacira Cesar – Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA 

 Explanação orçamentária sobre os recursos destinados à politica de atenção integral à saúde da 

mulher 

 Apresentação: Maria Esther de Alburquerque Vilela – área Técnica de Saúde da Mulher/MS.  

 Planejamento do evento do dia 28 de maio – Dia Internacional de Atenção à Saúde da Mulher 

 Estratégia de Ações da CISMU para o ano de 2012 

 Elaboração do Calendário de Reuniões 

 Plano de Trabalho 
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50ª Reunião Ordinária 

 Avaliação do Seminário Enfrentamento da morte materna na política de atenção integral à saúde da 

mulher; 

 Vacina contra HPV 

Apresentação: Dra. Flávia de Miranda Corrêa - Instituto Nacional de Câncer - INCA 

 Deliberações da 14ª CNS relativas à saúde da mulher 

 Acompanhamento da PNAISM com apresentação da proposta do Seminário de Avaliação e 

Atualização da PNAISM 

 Planejamento das ações da CISMU para 2013 

 

Avaliação da inserção na representação. 

No ano de 2012, a luta pelo enfrentamento da morte materna por meio de avaliação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi a pauta principal da CISMU. E nesse 

sentido a realização do Seminário nos dias 28 e 29 de maio foi o evento culminante. 

O Seminário O Enfrentamento da morte materna na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

ocorreu nos dias 28 e 29 de maio de 2012 em Brasília e dentre os temas tratados merece destaque a 

“Rede Cegonha” e a MP 557. 

28 de maio é dia internacional pela luta da saúde da mulher e dia nacional de redução da 

morte materna. E no Brasil, as principais causas de mortalidade materna são a hipertensão, 

hemorragia, infecção puerperal, doenças circulatórias e o abortamento. A mortalidade materna se 

constitui num grave problema de saúde pública, mas também violação aos direitos humanos das 

mulheres. 

Apesar da “Rede Cegonha” ter sido lançada em março de 2011 e que segundo o ministro da 

saúde, Alexandre Padilha, todos os estados e o Distrito Federal já terem aderido à mesma, esse 

tema foi alvo de crítica por representantes do movimento feminista, bem como pela representação 

do CFESS na CISMU durante o Seminário. No Seminário reiteramos a crítica que fizemos 

juntamente com outras representações em 2011 de que o programa constitui uma reedição à lógica 

materno-infantil, redundando em reiterar a maternidade como “único” projeto de vida para as 

mulheres, desconsiderando uma série de questões que estão relacionadas à mortalidade materna a 

exemplo violência contra mulher, aborto, os cânceres de mama, de colo de útero. 

Portanto, nossa intervenção afirmou que “a „Rede Cegonha‟ representa um retrocesso nas 

políticas de saúde integral da mulher, sobretudo quanto aos direitos reprodutivos e sexuais. Trata-

se de uma concepção materno-infantil, portanto reducionista da saúde da mulher porque 

desconsidera os ciclos de vida, além de negar o direito a uma maternidade livre e desejada”. É 
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importante lembrar que a CISMU e o CNS não foram consultados sobre o Programa de Governo 

Rede Cegonha. 

Dessa forma, acreditamos que essa política se torna ineficaz no enfrentamento da 

mortalidade materna uma vez que concentra seu foco naquelas mulheres que desejam ter filhos/as 

e desconsidera que há mulheres que engravidam e não desejam seguir em frente com aquela 

gestação ou mesmo que engravidaram em contextos alheios à sua vontade, como nas situações 

decorrentes de violência sexual. 

Outro tema polêmico durante o Seminário foi a Medida Provisória 557/2011 que iria à 

votação no dia 31 de maio, mas não o foi e assim confirmou sua ineficácia. A MP 557 institui o 

Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera (mulheres 

que pariram recentemente), para Prevenção da Mortalidade Materna.  Compartilhamos do 

entendimento do movimento feminista de que a MP 557 é ineficaz, viola os direitos humanos das 

mulheres e dissemina mais uma vez a criminalização das mulheres.  

Acreditamos que para a gravidez de risco ser diagnosticada e, portanto, para que mortes 

maternas sejam efetivamente evitadas se faz necessário investimento em serviços de saúde, 

profissionais qualificados/as, equipamentos e leitos adequados. Diante desse cenário, as várias 

tendências do movimento feminista brasileiro intensificaram uma longa jornada contra a Medida 

por meio de manifestações públicas, notas de repúdio, reuniões com membros do executivo, 

parlamentares, CNS, CISMU e o resultado é que a Medida não foi à votação. E o CFESS se somou 

ao movimento feminista por meio de suas articulações e redes nacionais pela imediata revogação 

da Medida Provisória nº 557. 

Vale destacar que outro aspecto problemático da MP nº 557 era a figura do nascituro no texto 

da legislação, o que representava um grave retrocesso aos direitos já conquistados pelas mulheres, 

uma vez que interditaria o atendimento daquelas mulheres que decidiram, de forma voluntária, 

pela interrupção da gravidez, particularmente nos casos definidos em lei. Houve muita pressão do 

movimento feminista e a presidenta Dilma Rousseff reeditou a Medida em janeiro de 2012, 

retirando o artigo do nascituro. No entanto, acreditamos que essa primeira vitória dos movimentos 

feministas ainda foi insuficiente. 

Em relação à reunião de outubro merece destaque o debate em torno da campanha em 

relação a vacinação do HPV, a qual deve ter um cunho educativo, segundo informações 

socializadas pela Dra. Flavia de Miranda Correa – INCA. 
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Em relação a esse tema é importante destacar que a vacinação será de 9 a 13 anos, pois a 

eficácia é menor nas mulheres mais velhas. A representante do INCA informou que a vacina HPV 

será disponibilizada no SUS, mas ainda não há previsão9.  

Ainda será publicada a lei e somente com dois anos após é que será implementada. A vacina 

inicia via campanha, mas a ideia é compor o calendário de rotina. O comitê do INCA está 

estimulando que a vacina será voltada para o câncer de colo de útero e não para o foco de DST. Foi 

explicado que NÃO tem como vacinar toda população feminina, daí se priorizar a faixa etária 

onde a eficácia será maior.  

Foi informado pela área técnica da mulher do Ministério da Saúde que estão sendo 

realizados processos de capacitação dos/as profissionais de saúde em serviços de aborto legal. 

No sentido de avançar sobre as discussões realizadas em 2012 foram encaminhadas as 

seguintes ações para compor o planejamento das ações da CISMU em 2013: 1) Conferencia 

Nacional de Políticas para Mulheres; 2) interrupção da gravidez e complicações na gravidez; 3) 

violência sexual 4) Medicalização sobre o corpo das mulheres (uso indevido tecnológico); 5) 

doença celíaca. 

O CFESS, através de sua representante, a conselheira Marylucia Mesquita, reafirmou na 50ª 

Reunião da CISMU que nos quatro últimos Encontros Nacionais CFESS/CRESS, espaço de 

discussão e deliberação máxima da agenda política do Serviço Social brasileiro, foram aprovadas 

várias ações em defesa da luta pela descriminalização e legalização do aborto, bem como em 

relação à luta contra a violência contra a mulher, como por exemplo, em conjunto com os CRESS, a 

participação em audiências públicas para denunciar a questão da mortalidade materna e o 

fortalecimento de comitês em defesa da descriminalização e legalização do aborto. E ressaltamos 

que nossos posicionamentos estão expressos nos CFESS Manifesta disponíveis no site do Conselho.  

Destacamos que apesar da conquista, sabemos o tamanho do desafio por estar presente 

também no Serviço Social brasileiro assim como na sociedade em geral uma posição conservadora 

no que se refere à interrupção voluntária da gravidez. Além disso, apesar da Lei Maria da Penha, 

ainda prevalece uma certa banalização em relação à violência contra as mulheres, uma vez que tem 

sido cada vez mais alto os índices de violência bem como a natureza de inúmeros crimes bárbaros 

decorrentes de violência sexual, mas que o CFESS, se mantém firme nesta luta, sobretudo, neste 

momento, por meio, da atual Campanha de gestão No mundo de desigualdade, toda violação de direitos 

é violência – Sem movimento não há liberdade. Estas informações foram recebidas com bastante 

entusiasmo pelas demais representantes da CISMU. 

                                                           
9 Vale destacar que em 14/1/2013 foi divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a 
aprovação da vacina contra o HPV também para prevenir o câncer anal. Nesse caso a aplicação da vacina é 
recomendada para ambos os sexos, na faixa etária de 9 a 26 anos. Também foi informado que a vacina se 
encontra disponível somente em clínicas particulares de saúde. 
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Minha avaliação quanto ao espaço de representação da CISMU é que o mesmo permanece 

estratégico para o CFESS, tanto pelas deliberações aprovadas no Encontro Nacional, quanto pelo 

papel do CFESS no sentido de fortalecer a agenda do movimento feminista, bem como 

enfrentando as tendências governistas presentes e, portanto, incidindo criticamente neste espaço.  

    

Comissão de Financiamento – COFIN  

Representante: Assistente social Sandra Oliveira Teixeira (titular, a partir de agosto de 2012) 

O texto apresentado a seguir consiste no relato da representação do Conselho Federal de 

Serviço Social - CFESS exercida no âmbito da Comissão de Orçamento e Financiamento do 

Conselho Nacional de Saúde - COFIN/CNS. Este relato refere-se ao período de agosto a dezembro 

de 2012, tendo em vista que antes de agosto a representação do CFESS foi exercida por outra 

assistente social. O texto a seguir expõe a caracterização do espaço de representação; as principais 

atividades realizadas; e breve avaliação política apontando os principais desafios para o CFESS no 

próximo ano. 

 

Caracterização da COFIN/CNS e principais atividades realizadas: 

A COFIN constitui-se em uma das comissões permanentes do CNS, de acordo com a Lei nº 

8.080/90. Esta Comissão foi criada no ano de 1992 e é composta por conselheiros/as, por 

representantes não conselheiros/as de instituições que possuem assento no CNS e pela equipe de 

assessoria. Tem por objetivo geral subsidiar o trabalho do CNS voltado para formulação de 

estratégias e controle da execução das políticas de saúde, incluindo os aspectos econômicos. Este 

objetivo desdobra-se nas seguintes atribuições: 

a) a subsidiar o CNS nas atividades específicas de promotor e apoiador do processo de Controle 

Social pelos Conselhos de Saúde das demais esferas do poder, em especial na disseminação das 

atividades relativas à questão orçamentária/financeira; b) acompanhar o processo de execução 

orçamentária e financeira do MS no contexto da Seguridade Social no âmbito do Orçamento Geral 

da União - OGU; e c) colaborar na formulação de diretrizes para o processo de Planejamento e 

Avaliação do SUS (Ata da 127ª. Reunião do CNS realizada em 5 e 6/2/2003).  

A Comissão, cujas reuniões ocorrem mensalmente, tem 11 representantes titulares, além do 

coordenador e do coordenador adjunto, e 11 representantes suplentes. Ao longo do segundo 

semestre de 2012 foram realizadas cinco reuniões ordinárias, cada uma com duração de dois dias e 

carga horária média de sete horas por dia, conforme indicado abaixo: 

 31/7 e 1º/8 

 22/8 (extraordinária) 

 4 e 5/9 
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 2 e 3/10  

 30 e 31/10 

 27 e 28/11 

Além de reuniões ordinárias, no dia 22 de agosto, das 13h às 19h, foi realizada uma reunião 

extraordinária, com o objetivo de apresentar contribuições acerca da proposta do Ministério da 

Saúde referente ao Projeto de Lei Orçamentária - PLOA 2013. 

A representação do CFESS esteve presente em cinco reuniões. A ausência ocorreu apenas no 

mês de outubro, pois a reunião coincidiu com a realização de um seminário em que eu integrei a 

comissão organizadora.  

As atividades desenvolvidas no âmbito da COFIN, no segundo semestre de 2012, expressa 

algumas das exigências da lei de regulamentação da EC 29, a Lei Complementar 141, de 

13/01/2012. Ressalta-se que esta regulamentação, contrariamente às reivindicações da luta pela 

saúde pública e universal, não significou elevação de gastos para a saúde, visto que não foi 

aprovada a vinculação de percentual da receita corrente bruta de recursos federais para esta 

política de seguridade social.  

De forma geral, a participação na COFIN abrangeu as seguintes atividades e temas: 

 Análise periódica da execução orçamentária e dos restos a pagar; 

 Discussão do modelo de análise da Programação Anual de Saúde (PAS); 

 Análise da PAS 2012, do Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral; 

 Finalização da análise do Relatório Anual de Gestão - ano 2011; 

 Análise do PLOA 2013; 

 Acompanhamento dos informes da Câmara Técnica do SIOPS; 

 Acompanhamento dos informes do Movimento Saúde +10; 

 Mapeamento das competências da COFIN sobre as diretrizes 14ª Conferência Nacional de 

Saúde e do Plano Nacional de Saúde 2012-2015; 

 Debate sobre reestruturação da COFIN. 

É difícil tecer uma análise política mais aprofundada sobre a atuação da COFIN e do CNS, 

pois assumi a representação no meio do ano de 2012. No balanço geral, chamou a atenção o não 

debate no âmbito da comissão das isenções tributárias adotadas recentemente pelo governo 

federal. Estas isenções ameaçam diretamente o orçamento da seguridade social. Esta questão foi 

problematizada no âmbito da COFIN, mas o assunto ainda não foi ponto de pauta específico. Além 

disso, cabe mencionar a discussão atropelada do PLOA 2013, que foi encaminhada aos integrantes 

da comissão sem tempo hábil para análise; a ausência de representantes da Secretaria de 

Planejamento e Orçamento e do Fundo Nacional de Saúde na maioria das reuniões da COFIN; a 
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necessidade de atuação mais política da COFIN, no sentido de discutir temas que incidem 

diretamente no financiamento da saúde, para além do acompanhamento da execução financeira.  

Os principais desafios identificados para a atualidade referem-se às questões sinalizadas a 

seguir: 

 Privatização da saúde, que passa pelo crescimento expressivo dos planos de saúde, pela 

contratualização de serviços da rede privada, pelo repasse da gestão do SUS para entidades 

privadas (“novas” modalidades de gestão) 

 Sub-financiamento da política de saúde, que representa apenas a fatia de 4% do Orçamento 

Geral da União, ao passo que a dívida pública e sua rolagem absorve cerca de 43% deste 

orçamento, conforme dados da Auditoria Cidadã da Dívida; 

 Desmantelamento do orçamento da seguridade social; 

 Contrarreforma tributária; 

 Isenções tributárias que (des) financiam a seguridade social;  

 Fragilidade do controle democrático, especialmente no que diz respeito ao fundo público.  

 

Comissão Intersetorial de Saúde da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais - CISPLGBTT 

Representação do CFESS: Conselheira Marylucia Mesquita (suplente) 

 

Apresentação do espaço de controle social (característica e objetivos) 

A Comissão Intersetorial de Saúde da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – CISPLGBT - é uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde previstas na lei nº 

8.080 e foi instituída pela Resolução n.º 410, de 12 de fevereiro de 2009. 

Os principais objetivos da CISPLGBT são:  

 Garantir um dos princípios estruturantes do SUS: a equidade, o que implica na adoção de 

medidas de ação afirmativa para a população de LGBT no cumprimento de seu direito à saúde, 

entendendo que a discriminação e a violência contra as pessoas LGBT determinam forma 

específica de adoecimento e morte; 

 Subsidiar o Conselho Nacional de Saúde na avaliação das condições de saúde da população 

LGBT em sua interface com as demais políticas de saúde. 

 

Breve resgate histórico da inserção do CFESS nesse espaço 

O Conjunto CFESS/CRESS na última década vem assumindo com maior incidência a agenda 

de lutas do movimento LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Nesse sentido 

é que encontramos um número significativo de deliberações em relação à população LGBT no 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm
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Encontro Nacional CFESS/CRESS. A gestão “Tempo de Luta e Resistência” entre suas ações 

referenda esta necessidade e incorpora o apoio à luta pela garantia e ampliação dos direitos da 

população LGBT. E uma das ações foi o controle social. Daí, porque a CISPLGBT tornou-se um 

espaço estratégico de participação, discussão e proposições para o CFESS desde 2009 na gestão 

“Atitude Crítica para Avançar na Luta”. 

 

Participação do CFESS, no exercício de 2012: 

No ano de 2012 ocorreram duas reuniões ordinárias. 

 19/9/2012 – 11ª Reunião Ordinária 

 25 e 26/10/2012 – 12ª Reunião Ordinária 

O CFESS se fez representar nas duas reuniões. As pautas discutidas nas reuniões foram as 

seguintes: 

11ª Reunião Ordinária 

 Construção do Plano de Trabalho da CISPLGBTT a partir do Relatório da 14ª Conferência 

Nacional de Saúde e do Plano Nacional de Saúde 2012/2015 

12ª Reunião Ordinária  

 Construção do Plano de Trabalho da CISPLGBTT a partir do Relatório da 14ª Conferência 

Nacional de Saúde e do Plano Nacional de Saúde 2012/2015 

Apresentação: Verônica Lourenço da Silva, Coordenadora da CISPLGBTT, e Integrantes da 

Comissão. 

 Recomposição da CISLGBT 

 Calendário de atividades 2013 

 

Avaliação da inserção na representação. 

No ano de 2012, a luta pelo combate à homofobia/lesbofobia/transfobia permanece como 

prioridade na agenda de luta do CFESS uma vez que os dados apontam para o aumento da 

violência praticada contra a população LGBT. O Relatório Anual do GGB de 2012 ainda não foi 

publicado, mas, segundo matéria do jornal Correio Braziliense (2/12/12), até o dia 30 de 

dezembro, pelo menos 290 lésbicas, gays, travestis e transexuais foram assassinados/as, de acordo 

com dados do GGB. Mais do que em 2011. Entre os mortos de 2012, 130 eram travestis ou 

transexuais. 

O levantamento é realizado com base em notícias que circulam na internet e/ou publicadas 

em jornais de grande circulação. Efetivamente, não traduz a totalidade de casos que são, na 

verdade, subnotificados.  
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Merecem destaque os requintes de crueldade que marcam os assassinatos. Em geral, além da 

arma de fogo, muitas vítimas têm suas vidas interditadas por meio de faca, foice, machado. Há 

casos de espancamento, enforcamento, degolamento, tortura e carbonização. Estes são os 

chamados “crimes de ódio” praticados contra a população LGBT. Os “crimes de ódio” são uma 

das expressões do momento anti-civilizatório e, portanto, de profunda barbárie que vivemos no 

tempo presente, o qual se afirma pelo avanço do conservadorismo e moralismo, que invadem 

todas as dimensões da vida social, empobrecendo as potencialidades humanas. 

A luta no combate à homofobia/lesbofobia/transfobia prevalece para garantia de acesso à 

saúde, à educação, ao trabalho com dignidade, à previdência social, à assistência social, dentre 

outras políticas. Prevalece ainda para pressionar a aprovação do PLC 122/2006 que criminaliza a 

homofobia. 

É nessa perspectiva que se impõe como necessidade refletir criticamente sobre as 

consequências da transfobia para adolescentes, adultos/as, pessoas idosas se auto definirem como 

lésbicas, gays, travestis, transexuais ou transgêneros. As consequências causam adoecimento e 

suicídio. 

Dessa forma, em sintonia com a atual Campanha de Gestão No mundo de desigualdade, toda 

violação de direitos é violência – Sem movimento não há liberdade, o CFESS vem defendendo as 

seguintes bandeiras e ações: 

 Apoiar as lutas em torno da despatologização da transexualidade como estratégia de promoção 

à saúde, por meio da retirada da transexualidade dos Catálogos Internacionais de Doenças 

(CID), bem como pela garantia da permanência do processo transexualizador no SUS; 

 Ampliar o debate junto à categoria, reafirmando os direitos da população LGBT, do processo 

transexualizador, articulado à luta pelo aumento de atendimento com maior qualidade na rede 

pública; 

 Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaços públicos 

e privados, e no acesso às políticas públicas para a população LGBT, considerando o respeito à 

diversidade de orientação sexual e à identidade de gênero; 

 Elaborar instrumental que garanta a ampla divulgação da Resolução CFESS nº 615/2011, que 

“dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da assistente social travesti e do/a assistente 

social transexual nos documentos de identidade profissional”; 

 Fortalecer e apoiar a aprovação do PLC 122/06 na íntegra, que criminaliza a homofobia; 

 Reforçar as lutas, no âmbito do Legislativo e do Judiciário, em defesa da liberdade de orientação 

sexual e livre identidade de gênero, assegurando à população LGBT os direitos de adoção, 

constituição de família, direitos sucessórios, dentre outros, acerca do tema; 
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 Colaborar com o Movimento LGBT e demais movimentos para a criação de frentes 

parlamentares estaduais e municipais em defesa da cidadania LGBT, na perspectiva de combate 

à homofobia/lesbofobia/transfobia; 

 Realizar o processo de discussão e publicização do Plano Nacional Cidadania e Direitos 

Humanos LGBT e Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBT) nos espaços de debate do Conjunto CFESS-CRESS e apoio à discussão em 

outros espaços públicos. 

Nessa perspectiva, as duas reuniões que aconteceram no ano de 2012 tiveram como foco 

construir o plano de trabalho da CISPLGBT para 2013, tendo como referência o Relatório da 14ª 

Conferência Nacional de Saúde e do Plano de Saúde 2012/2015. 

O CFESS, através de sua representante, a conselheira Marylucia Mesquita, reafirmou na 12ª 

reunião da CISPLGBT que nos quatro últimos Encontros Nacionais CFESS/CRESS, espaço de 

discussão e deliberação máxima da agenda política do Serviço Social brasileiro foram aprovadas 

várias ações em defesa dos direitos da população LGBT e reforçou que o CFESS possui duas 

resoluções nacionais, a Resolução CFESS nº 489/2006 que “estabelece normas vedando condutas 

discriminatórias ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo 

sexo, no exercício profissional do assistente social, regulamentando princípio inscrito no Código de 

Ética Profissional e a Resolução nº 615/2011 que “dispõe sobre a inclusão e uso do nome social da 

assistente social travesti e do/a assistente social transexual nos documentos de identidade 

profissional” e que em 2013 estará produzindo material de comunicação para divulgação da 

Resolução nº 615/2011, bem como para visibilizar apoio às lutas em torno da despatologização da 

transexualidade como estratégia de promoção à saúde, por meio da retirada da transexualidade 

dos Catálogos Internacionais de Doenças (CID). Ressaltamos que nossos posicionamentos estão 

expressos nos CFESS Manifesta disponíveis no site do Conselho.  

Destacamos que sabemos o tamanho do desafio por estar presente também no Serviço Social 

brasileiro assim como na sociedade em geral uma posição conservadora no que se refere à livre 

orientação sexual e livre identidade de gênero uma vez que, apesar das conquistas do movimento 

LGBT, prevalece como padrão hegemônico o reconhecimento social e institucional da 

heterossexualidade como única expressão legítima da sexualidade humana, bem como a ideia 

preconceituosa e patologizante quanto à identidade trans, identidade esta que rompe com 

binarismo de gênero (masculino ou feminino). Tais expressões do preconceito 

dificultam/interditam o acesso de lésbicas, gays, travestis e transexuais às políticas sociais em 

geral, particularmente à saúde pública e, portanto permanecem como agenda política do CFESS.  

Minha avaliação quanto ao espaço de representação da CISPLGBT é que o mesmo 

permanece estratégico para o CFESS, tanto pelas deliberações aprovadas no Encontro Nacional, 
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quanto pelo papel do CFESS no sentido de fortalecer a agenda do movimento LGBT, incidindo 

criticamente neste espaço.  

 

Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra - CISPN 

Representante: assistente social Magali da Silva Almeida (titular) 

 

Caracterização do espaço de representação 

A CISPN é uma instância de assessoria e consultoria do CNS, indutora de proposições para a 

implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). Esta 

comissão de controle social tem desenvolvido suas ações com vistas ao combate ao racismo no SUS 

e promoção da equidade. Neste ano a comissão realizou todas as reuniões planejadas, totalizando 

17, o número de reuniões desde a sua formação em 2008. É um espaço importante de disputa para 

o CFESS, uma vez que mais de 70% da população negra depende do SUS para ter acesso aos 

serviços de saúde e, ainda, como informam os estudos no âmbito da saúde da população negra, 

convivendo com o preconceito e a discriminação racial nas várias esferas da vida social, sobretudo, 

no cotidiano das organizações/ instituições públicas de saúde. Por outro lado, cabe ao conjunto 

CFESS/CRESS, baseados nos princípios do código de ética profissional, a defesa dos direitos e de 

políticas públicas de qualidade, que significa, dentre outras lutas, o combate ao racismo 

institucional. 

 

Principais atividades realizadas  

 Balanço da CISPN instando o MS, SEPPIR e suas instâncias responsáveis pela implementação 

da CISPN; 

 Convocação de todas as políticas e programas do MS que dizem respeito à saúde da população 

negra; 

 Avaliação crítica do IDESAUDE e suas implicações/ou não a PNSIPN, com base na 

apresentação do MS; 

 Elaboração de proposta do Seminário Nacional da CISPN, com base nas orientações gerais do 

MS, para todas as comissões do CNS e; 

 Elaboração de duas recomendações, aprovadas no Pleno do CNS; 

 Balanço do Programa Brasil Quilombola. 

 

Breve avaliação política, apontando os principais desafios para o CFESS no próximo ano. 

Necessidades apontadas: 
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 Articular o debate da CISPN com os de outras comissões nas quais o CFESS tenha 

representação, a exemplo da: saúde, ética e pesquisa, mulher, infância e juventude, drogas etc.; 

 Criar mecanismos para que possamos divulgar o trabalho da CISPN para o conjunto dos 

CRESS; 

 Apoiar, incondicionalmente, as lutas antirracistas travadas pelos Movimentos Negros e demais 

organizações da sociedade civil contra os objetivos capitalistas; 

 Dar visibilidade na política de comunicação do CFESS, dos estudos e pesquisas, ativismos que 

explicitem a violação de direitos na saúde com base na raça/cor. 

 

Reuniões realizadas 

Em 2012, foram realizadas quatro reuniões ordinárias, previstas no plano de trabalho, que 

ocorreram nos dias 20 e 21 de março, 8 de maio, 20 e 21 de agosto e 22 e 23 de novembro, 

respectivamente. A representante do CFESS esteve presente em toadas as reuniões realizadas. 

 

Principais assuntos debatidos nas reuniões:  

20 e 21 de março de 2012 

 IDSUS E A PNSIPN; 

 Lei 141/2012 E O MONITORAMENTO DA PNSIPN;  

 Relatório da 14ª Conferência Nacional de Saúde e a PNSIPN; 

 Balanço da PNSIPN; 

 Monitoramento da PNSIPN: uma nova ferramenta; 

 Saúde da Mulher Negra: Rede Cegonha, MP 557, CEDAW, CSW e Caso Alyne Pimentel; 

 Saúde Quilombola, orçamento e ação; 

 Seminário Nacional de Saúde da População Negra. 

8 de maio de 2012 

 Saúde da População Quilombola 

O representante da comunidade quilombola do Areal, Alexandre Ribeiro, relatou sua 

vivência na experiência exitosa da comunidade quilombola que reside; a comunidade é situada em 

Porto Alegre/RS, composta por cerca de 80 famílias, é atendida pelo PSF da região adscrita e tem 

acesso às políticas públicas disponíveis. Contudo, ainda é muito forte a segregação social e 

dificuldades.  

A Defensora Pública da União apresentou o trabalho da DPU no acompanhamento das 

Políticas Públicas do Ministério da Saúde para Comunidades Remanescentes de Quilombos no 

Brasil. Explicou a atuação da Defensoria a partir da cooperação com a SEPPIR, com foco na 

temática “quilombola”. Dentre elas destacou o estudo realizado sobre a publicação de nova 
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Portaria sobre incentivos específicos para atenção básica em saúde para Comunidades 

Remanescentes de Quilombos (Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011), afirmando que esta 

representou avanço no financiamento da atenção básica para municípios de pequeno porte, porém 

retirou o incentivo específico para atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos 

para a grande maioria dos municípios brasileiros. Por fim, destacou outras atividades realizadas 

no Rio Grande do Sul, bem como no restante do país que estão ligadas ao acesso da população 

negra às políticas públicas. 

O representante da FUNASA, falou sobre as ações de saneamento em comunidades 

remanescentes de quilombos, que têm como critérios de seleção comunidades certificados pelo 

órgão competente (Fundação Cultural Palmares) e como critérios de priorização comunidades 

integrantes dos territórios da cidadania do MDA: comunidades tituladas pelo órgão competente 

(INCRA – Decreto 4887/2003) e comunidades com maior adensamento de famílias. Ressaltou 

ainda, os avanços para este tipo de saneamento advindo com a Lei Complementar nº 141 que 

considera como ações de saúde, saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de 

comunidades remanescentes de quilombos. 

O representante do Ministério da Saúde/SGEP apresentou as ações da Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa que contemplam as comunidades quilombolas sendo elas: Política 

Nacional da Saúde Integral da População Negra; Política do Campo e da Floresta; Seminários 

Regionais de Gestão Participativa; Políticas de Promoção de Equidade e Controle Social; Oficina 

Nacional de Saúde Quilombola; Projetos de Fortalecimento Institucional da CONAQ; Ações de 

Fomento do DAB; ações de saneamento da FUNASA.  

Decorrente desse debate, a CISPN fez os seguintes encaminhamentos: 

Elaborar recomendação para aprovação no Pleno do CNS, dirigida: 

Ao Ministério da Saúde 

 Que reveja a Portaria do Ministério da Saúde nº 2488/2011, para garantir a ação afirmativa 

voltada para as comunidades quilombolas, garantido valor variável segundo o número de 

comunidades quilombolas, desagregando os dados de quilombolas e assentados; 

 Que dê ampla divulgação a todos os municípios e estados das ações de saúde da população 

quilombola; 

 Que solicite as suas Secretarias que incluam ações no plano de atenção à saúde da população 

quilombola; 

 Que estabeleça diretrizes que garantam às comunidades quilombolas o acesso integral à saúde e 

não apenas a atenção básica; 

 Que inclua metas de atenção à saúde quilombola no Contrato Organizativo de Ação Pública 

que trata a Lei Complementar nº 141; 



 
146 

 Que insira as comunidades quilombolas no estabelecimento da agenda de prioridades de 

pesquisa em saúde. 

À FUNASA 

 Que reveja o acesso ao saneamento básico sem exigência de documentação adicional; 

 Que viabilize a participação de representantes quilombolas na elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento  

 Que revise a necessidade de pagamento de custo dos serviços de saneamento, inclusive 

manutenção de equipamentos, para as ações nas comunidades quilombolas; 

 A Secretaria Especial de Promoção Políticas de Igualdade Racial – SEPPIR 

 Que reveja a exigência de certificação para o acesso às políticas públicas de saúde para 

comunidades quilombolas. 

OBS: Recomendação nº 009 de 10 de maio de 2012, aprovada no Pleno do CNS. 

 Seminário de Saúde da População Negra 

O Seminário terá como objetivo estimular o controle social e aprimorar a disseminação da 

Política Nacional de Saúde da População Negra e criar mecanismos para implantação de controle 

social para esta política em âmbito local e focar também a formação de profissionais sobre saúde 

da população negra e racismo institucional. 

Público-alvo: Conselheiros nacionais, estaduais e municipais de saúde. Associação Brasileira 

de Pesquisadores Negros, Conselhos de Promoção da Igualdade Racial; ativistas do movimento 

negro; gestores de municípios com adesão a PNSIPN. 

Programação: 2 (dois) dias, com três mesas com debate em cada uma e uma plenária final de 

deliberações. 

Mesa 1: Balanço da Implementação da PNSIPN + Debate 

Mesa 2: Avaliação da PNSIPN + Debate 

Mesa 3: Pesquisadores (debate da PNSIPN nas universidades) 

Mesa 4: A DEFINIR  

Encaminhamento: 

 Concluir a programação e enviar minuta ao GT dos Seminários Temáticos 

20 e 21 de agosto de 2012 

 Balanço da Implementação da CISPN 

A representante da SGEP colocou que não há novidade em relação ao balanço apresentado à 

comissão no ano passado, e que a questão de se fazer um novo Plano Operativo, sem ter superado 

as dificuldades e deficiências do Plano anterior, foi discutida no Comitê Técnico da Saúde da 

População Negra (CTSPN).  
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A nova representante do CONASS, integrante da comissão, questionou em que medida a 

saúde da população negra está sendo tratada como ponto prioritário na Política Nacional de 

Saúde, considerando que no Brasil, negros e negras constituem 50,7% da população total. 

A representante do CONASEMS afirmou que o CONASEMS não pretende recuar nos 

compromissos que possui com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e o Plano 

Operativo. 

A comissão discutiu a questão da desestabilização e do enfraquecimento da Política Nacional 

de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que reflete o grau de envolvimento institucional 

do Ministério da Saúde (MS), com rebatimento no monitoramento da política e a falta de 

comprometimento da gestão em participar dos espaços de discussão, como as reuniões da CISPN, 

para deliberar sobre a formulação da estratégia e controle da execução da PNSIPN.  

Além disso, enfatizou-se o papel da SGEP enquanto gestão estratégica e a necessidade de 

articulação com outros departamentos dentro do MS, principalmente com o Departamento de 

Atenção Especializada (DAE) no que se refere à implementação e ao monitoramento da PNSIPN. 

Foi pontuado que as práticas de descaso e esquecimento quanto à saúde da população negra 

suscitam a questão do racismo institucional e a necessidade de intervenção em todas as instâncias. 

Somou-se ao debate a temática da política de regionalização da assistência à saúde, que 

apesar de prever em sua proposta os princípios da universalidade do acesso e da integralidade da 

atenção, exclui o princípio da equidade e pode acabar por reforçar diferenças desnecessárias e 

evitáveis consideradas injustas e indesejáveis.  

Questionou-se também a retirada do quesito cor dos nascidos vivos dos dados do DATASUS 

que servem de base para os gestores, mas que continuam constando nos relatórios dos municípios 

enviados ao MS. 

Propuseram que o tema da saúde da população negra tivesse pauta permanente a cada dois 

meses nas reuniões do CNS, além do mês de novembro, aprovado como pauta fixa. 

Encaminhamentos:  

 Retomar o balanço da implementação da PNSIPN com ponto de pauta da SEGEP. 

 Elaborar recomendação para encaminhar ao pleno do CNS  

 Cobrar da SEPPIR o resultado da pesquisa 

 II Plano Operativo da PNSIPN  

A representante da SGEP apresentou o processo de construção e situou o estágio de 

desenvolvimento do II Plano Operativo (PO), que está na fase de contribuição das áreas do MS 

aguardando devolutiva, e cujo prazo se encerra dia 20 de agosto. Acrescentou que a atual proposta 

do Plano se baseia no PlanejaSUS e no Plano Nacional de Saúde 2012-2015,  embora o esboço das 

ações propostas não se diferenciem do I PO. 
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O plano continua sem considerar o Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), 

desagregando dados da população negra. Entretanto, segundo a representante da SGEP, a 

secretaria colocou como recomendação a inclusão da saúde da população negra no Contrato para 

2013. 

As deficiências apontadas no antigo Plano e reproduzidas na estrutura prévia do plano 

apresentado indicam que a construção da política está pautada na realização de eventos 

burocráticos que atingem um público-alvo não estratégico para o desenvolvimento e a 

consolidação da PNSIPN. 

Encaminhamento:  

 Elaborar recomendação para encaminhar ao pleno do CNS 

 Plano de Trabalho da CISPN 2012-2013 

Assessora técnica da comissão apresentou sistematização dos relatórios finais da 14ª 

Conferência Nacional de Saúde e da Política Nacional de Saúde 2012-2015 para subsidiar a 

construção do Plano de Trabalho da CISPN. 

Encaminhamentos:  

 Enviar planilha com a sistematização para os membros da comissão, que farão uma revisão dos 

documentos e enviarão propostas com sugestões e observações para construção do Plano de 

Trabalho até o dia 31/08/12. 

 Seminário Temático Controle Social – CNS/Setembro/2012 

Elaborada minuta do Seminário. 

Encaminhamentos:  

 Os membros da comissão: Richarlls, Magali e Verônica, irão elaborar a ementa das mesas; 

 Concluir a programação e enviar minuta ao GT dos Seminários Temáticos. 

 Eleições e Sucessão CNS 

A comissão discutiu o processo eleitoral do CNS e as formas de articulação para aumentar a 

participação do movimento negro no conselho. 

 Participação do CNS na Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra 

Foi discutida a forma de promoção da participação do movimento nos conselhos. 

Colocou-se a necessidade de ampliação da inserção do Movimento Negro nos conselhos – 

estaduais e municipais – principalmente os de: Assistência Social, Criança e Adolescente, Álcool e 

outras drogas, Bolsa Família, Educação, bem como a ampliação das redes de saúde da população 

negra. 

Encaminhamentos: 

 Enviar as informações do II Seminário de Saúde da População Negra para assessora 

encaminhar ao restante dos membros da comissão; 
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 Incluir no site do CNS link para campanha da mobilização nacional pró-saúde da população 

negra deste ano, cujo tema é: “Vida longa, com saúde e sem racismo.”; 

 Recomendar ao CONASS, CONASEMS e conselhos de classes para que façam a adesão ao mês 

da saúde da população negra, e garantir que a recomendação se estenda a todos os conselhos 

estaduais e municipais; 

 Próxima reunião pautar saúde da juventude negra; 

 Resgatar a agenda de combate à violência a jovens negros. 

22 e 23 de novembro de 2012 

 Informes:  

 Exposição com banners no centro do Rio de Janeiro em comemoração ao dia da Consciência 

Negra; 

 Como parte da programação do dia da Consciência Negra foi lançada no dia 20 de novembro a 

exposição “Igualdade Social no SUS é pra Valer!”, em parceria com a SEPPIR como uma das 

estratégias para enfrentamento do racismo institucional. Será realizada ainda uma Roda de 

Conversa com o tema: “O que é Racismo Institucional?”; 

 Foi produzido documentário sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde com foco na população 

negra, será apresentado na próxima reunião do Pleno do CNS; 

 Linha de apresentação de trabalhos sobre a saúde da população negra no 13º Congresso da 

ABRASCO aponta crescimento neste campo de pesquisa; 

 SEPPIR realizará levantamento de pesquisadores da saúde da população negra, juntamente 

com MS e CNPQ, edital será lançado no 1º semestre 2013; 

 “Mulheres Negras na 1ª Pessoa”, de autoria de Jurema Werneck, Gilse Iraci e Simone Cruz, 

livro todo produzido com trabalho voluntário; o lançamento ocorrerá em todos os estados onde 

houve apoiadoras e autoras, com agenda própria; 

 1º Seminário Nacional de Interacionalidade, Raça e Gênero no Enfrentamento da Feminilização 

DST/AIDS – Curitiba/PR; 

 SEPPIR-DF em parceria com Ministério da Saúde através do DAGEP/SGEP realizam nos dias 

27 e 28 de novembro Seminário de Saúde da População Negra como produto do Comitê Técnico 

de Saúde da População Negra; 

 “Olhares sobre a Equidade em Saúde”, livro organizado por Elaine Oliveira, colaboração de 

Juliana e Simone Cruz com apoio da Prefeitura de Porto Alegre- RS; 

 Eleições CNS, estão habilitadas quatro organizações do movimento negro.  

 Balanço das Ações de Saúde da População Negra 

A SGEP justificou que não houve tempo hábil para preparar o balanço conforme solicitado, 

pois o convite foi enviado tardiamente, e que não há banco de dados de onde possam ser extraídos 
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os dados solicitados, comprometendo este item de pauta. Os técnicos representantes da SGEP 

detalharam o item c “Brasil Quilombola” e propuseram uma nova apresentação, e que a comissão 

convocasse cada área do MS diretamente para tratar dos demais itens do balanço em data 

posterior. Os demais itens foram tratados pela própria Comissão. Cabe ressaltar que este item 

sobre balanço da PNSIPN tem sido pauta permanente desta comissão, entretanto esbarra em 

dificuldades institucionais por não comparecimentos de representantes das áreas responsáveis.  

A representante da SEPPIR ratificou que a luta é para que a saúde da população negra não 

fique restrita a um departamento; destaca que apesar da articulação entre SGEP e SEPPIR, não 

observa a mesma interação entre a SGEP e outras áreas técnicas do MS. Os membros da comissão 

enfatizam que a PNSIPN é de responsabilidade da SGEP, e esta secretaria deve se comprometer 

com o desenvolvimento e execução da política, bem como dos espaços de articulação política de 

interesse da saúde, como a CISPN.  

 Saúde da Mulher Negra e o caso Alyne Pimentel (não foi discutido) 

 Política de Doença Falciforme  

Representante do CONASS informa que este pondera a construção de uma linha de cuidado 

para anemia falciforme. 

 Brasil Quilombola – capítulo Saúde 

Recurso de um milhão e duzentos e cinquenta mil reais para a população quilombola, que foi 

repassado da seguinte forma:  

 30/11 a 02/12 - Seminário de Capacitação de Lideranças Quilombolas e Povos Tradicionais de 

Terreiros; 

 Seminário de Saúde da População Quilombola de Alcântara aconteceria nos dias 23 a 25 de 

novembro, mas por problemas internos a data foi reconsiderada e o seminário será realizado em 

2013; 

 05 a 07 de dezembro - Seminário de Enfrentamento a Violência contra a Juventude Quilombola 

em União dos Palmares, como ação do programa Viva Jovem de enfrentamento a mortalidade 

da juventude negra; 

 Repasse de 484 mil reais para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB, destinado 

ao Programa de Saúde da Comunidade Quilombola do Recôncavo; 

 500 mil repassados através de portaria do programa PARTICIPASUS e negociado para que os 

estados recebam o recurso e este não se pulverize dentro das respectivas secretarias de saúde. 

Foi feito debate sobre a relação da gestão do MS com os Estados, referente à implementação 

da política, o representante da SGEP relata que há um diálogo com a CONAQ – Coordenação 

Nacional de Quilombos, mas que está enfraquecido. Ressaltou que há estados com secretarias 

avançadas em relação a este assunto, como PB, AL, RS e SP, e que a SGEP está incentivando a 
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criação dos comitês técnicos de saúde da população quilombola nos estados para fortalecimento e 

tensionamento da política e dos movimentos sociais. Debateram ainda a questão da articulação da 

saúde quilombola que está sob a égide de duas políticas, PNSIPN e PNSIPCF, inseridas no mesmo 

departamento. Os técnicos da SGEP esclareceram que nunca houve uma ação muito forte de 

representação das comunidades quilombolas, o debate é muito ligado às questões de saúde como 

um todo, e a discussão integra a saúde da população negra. A comissão ratificou que o direito à 

saúde já está garantido pela constituição, independente da força dos segmentos (mulheres, 

quilombolas, etc.).  

 Mortalidade da Juventude Negra 

Coordenadora da comissão apresentou os dados da mortalidade de jovens negros fonte: 

SIM/SVS/MS – 2007/2009, que apontou que os maiores índices se concentram nos estados das 

regiões norte e nordeste, como Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Pará. Comissão/CNS foi 

demandada a contribuir com uma agenda de enfrentamento a violência, que foi enviada à 

coordenação da política, que teve como retorno ação governamental lançada em Alagoas em 

outubro através do Programa Viva Jovem. 

 Vigilância em Saúde: quesito raça/cor (NÃO HOUVE DISCUSSÃO) 

 Monitoramento do Plano Nacional de Saúde (NÃO HOUVE DISCUSSÃO) 

Encaminhamento:  

 Re-convidar o MS para detalhar as ações da PNSIPN, incluindo a SGEP e demais áreas técnicas, 

e fazê-lo com antecedência para que as áreas possam se preparar. 

 Reenviar ao Pleno do CNS na última RO em dezembro a recomendação elaborada e revista pela 

CISPN.  

 Plano Operativo da PNSIPN 

A técnica da SGEP apresentou o II Plano Operativo, que está em fase de conclusão e foi 

baseado nas diretrizes do Plano Nacional de Saúde 2012-2015. O II PO que está sendo construído 

desde abril de 2012, ainda não tem prazo para ser finalizado.  A técnica acrescentou que há 

dificuldades de retorno na contribuição das demais áreas do MS para compor o Plano. Detalhou o 

fluxo de tramitação do II PO que após passar pelo colegiado do Ministro, será encaminhado ao 

Pleno do CNS e por fim à CIT para pactuação final. Após apresentação seguiu-se com debate. Foi 

esclarecido que não há uma rubrica específica para PNSIPN, o recurso existente está destinado 

para a saúde da população quilombola (um milhão e 260 mil reais) e para FUNASA/saneamento 

básico (150 milhões).     

 Balanço da Comissão Intersetorial de Saúde da População Negra 

A comissão reiterou que toda a pauta desta última reunião representou o balanço da CISPN. 
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Além disso, finalizou a recomendação que trata dos principais temas abordados durante o 

ano nas reuniões. Foi elaborado um calendário de reuniões para 2013 e discutiu-se o legado que a 

atual gestão deixaria para a próxima gestão que assumisse a CISPN. Os membros seguiram com 

agradecimentos pela participação e empenho de todos e parabenizações à coordenação da CISPN 

pelo engajamento e competência política. 

Encaminhamento:  

 Que a pauta para próxima reunião contenha os seguintes itens: 

o Avaliação das respostas frente à recomendação encaminhada ao pleno do CNS; 

o Balanço da PNSIPN - estabelecer como pauta permanente. 

 

Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde 

Representantes: Conselheiras Rosa Lúcia Predes Trindade (titular) e Heleni Duarte Dantas de 

Ávila (suplente) 

 Em 2012, não houve reuniões desta Câmara. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS 

 

Fórum Nacional Permanente de entidades não governamentais de defesa dos direitos da criança 

e do adolescente - FNDCA 

Representante: Conselheira Erivã Garcia Velasco 

Reunião FNDCA, realizada em 6/7/2012 

Pauta 

 Visita aos 12 Fóruns Estaduais onde haverá Copa do Mundo, pela via do projeto do fórum do 

Rio de Janeiro; 

 Interlocução com CONANDA; 

 Diálogo com as Redes Nacionais e realização de Oficina nacional e encontro nacional, em 

parceria, com foco nos impactos dos megaeventos e grandes obras; 

 Interlocução com Redlamyc, participando em grupos de trabalhos e reuniões presenciais e on- 

line; 

 Realização da Plenária de Políticas Públicas, pautando discussão do Regimento Interno e 

revisão do estatuto, bem como análise de conjuntura nacional; 

A partir do debate realizado são indicados os seguintes aspectos como prioridades para incidência 

do FNDCA:  

 Reforma política CONANDA; 
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 Fortalecimento dos Fóruns Estaduais  

 Plano Decenal 

 Planejamento de dois dias concentrados para chegar fortalecido na Plenária e nas eleições; 

 Fazer o Projeto e enviar para fechar a ser mediado com as instituições, até 18/7; Não reproduzir 

a lógica de participação centrada na condição da instituição bancar, pensar solidariedade; 

 Aproveitar as instituições filiadas para adensar as visitas aos fóruns de estados sedes da copa; 

 Escalonar no tempo a articulação regional; 

 Tema da Reforma Política pode estar sendo boicotado por conveniência político-administrativa; 

Proposta do Grupo de trabalho formular a proposta de Resolução para pautar na assembleia do 

CONANDA pós Conferência.   

Plenária de Políticas Públicas do FNDCA (26 e 27/11/12) 

Pauta:  

 Orçamento e Finanças: Repasse direto de recursos, ou seja, FIA a FIA - Fundo Municipal para a 

Infância e a Adolescência e Orçamento; Editais; Acórdão; Investimento em ações finalísticas do 

CONANDA. 

 Sobre o Fia a Fia existem duas teses: uma que trata de uma regulamentação pelo 

CONANDA e outra da necessidade de um PL;  

 SINASE: Desafio é (1) a implementação das ações do SINASE e (2) articulação com CNAS (meio 

aberto).  A gestão do socioeducativo em meio aberto é do MDS; a lei do SINASE apenas fala do 

controle social pelos conselhos da criança e do adolescente.  

 Convivência Familiar e Comunitária: Os Planos devem ser aprovados pelos estados e 

municípios; Articulação com CDCAs; Planejamento da Gestão 2013-2014 (a primeira Plenária de 

2013); Plano de Comunicação do CONANDA (foi elaborado um Termo de Referência para 

contratação de um profissional); Articulação com a SDH (administrativa e política); 

 Desafios para nova gestão 

 Políticos: Aumentar incidência e articulação junto aos CDCAs, CTs e Executivos para 

cumprimento das deliberações do CONANDA; Aumentar a incidência do CONANDA nas 

políticas de governo; Investir na formação política dos conselheiros DCA; Aprovar a 

reforma política; 

 Administrativos: Dotar os CDCAs de autonomia administrativa: RH, infraestrutura; 

 Investir para maior capacidade operacional da Secretária Executiva; 

 Financeiros: Dotar os CDCAs de autonomia financeira orçamentária; Instituir o FIA a FIA; 

 Reforma Política do CONANDA (Apresentação do conselheiro Diego, do CONANDA): 

 Constituição da Comissão: em 2011 com oito pessoas – conselheiros e FNDCA; 

 Contratação de assessor técnico; 
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 Elaboração de cinco produtos: estudo do Conselho, estudo legislativo, estudo doutrinário, 

consulta pública e produtos finais; 

 Evento fevereiro/2012; 

 Avanços e obstáculos (autonomia do conselho foi elemento perceptível no 

desenvolvimento do trabalho da comissão, atropelamentos burocráticos com implicações 

políticas). 

 Marcos:  

 Metodologicamente referenciou no marco funcional, legal e político; 

 A primeira reunião entre Consultor e a Comissão foi em agosto/2011. Sobre os produtos 

iniciais as constatações foram: a) legislação comparada X inseguranças jurídica; b) doutrina 

X falta de incidência no universo jurídico; c) regimentos dos conselhos X diversidade e 

modelos tecnocratas. Sobre a consulta pública foi comprometida; 

 Questionário-consulta direcionado com os seguintes objetivos (120/com 37 devolvidos): 

o Imagem do CONADA para os respondentes 

o Realidade do CONANDA para os respondentes e  

o Prospecção dos papéis do CONANDA 

 Alguns resultados: 

Proposta e encaminhamentos 

Regimento Interno – Marco Administrativo 

a. Fluxos administrativos 

b. Tipificação das decisões 

c. Participação e representações 

d. Comissões 

Autonomia política e administrativa 

a. Reforma da lei de criação do CONANDA 

b. Reforma do ECA 

c. Normatização do SGD 

Continuidade da Reforma Política gestão 2013-2015 

Compromisso da nova gestão – mesa diretora 

Continuidade da comissão 

 

Plenária do CONANDA aprovou as indicações da comissão, acrescentando: 

 Elaboração de cronograma, especificando itens micro e macro, assim como as propostas de 

alteração do regimento interno, lei de criação, ECA e normatização do SGD; 

 Promover consulta pública; 
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 Reduzir os produtos em procedimento físico para transição da nova gestão. 

O debate em torno das questões apresentadas destacou os seguintes aspectos: sobre a 

conferência e o plano decenal, problematizou-se a criação de conselho permanente que trate dos 

temas e resultados da conferência; SINASE: por que não temos ainda Plano Decenal? 

Apresentação das entidades participantes às eleições da sociedade civil do CONANDA. 

 

Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS)  

Representantes: Conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona), conselheira Alessandra 

Ribeiro de Souza e assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt. 

O FENTAS é um fórum nacional que articula a representação dos trabalhadores da saúde em 

suas diversas formas de organização e que se propõe a articular e debater a politica de saúde no 

sentido da defesa do SUS para subsidiar a intervenção do fórum no Conselho Nacional de Saúde. 

O CFESS ao longo de 2012 participou de todas as reuniões do FENTAS defendendo a politica 

de saúde publica e estatal em consonância com o projeto de reforma sanitária. Essa defesa se 

materializa na proposição e na defesa de pautas como: 

 Construção de uma politica de saúde mental que respeite os direitos humanos; 

 Ampliação da atenção básica; 

 Formação do trabalhador da saúde principalmente na modalidade de residência; 

 Fortalecimento dos espaços de controle social; 

 Recusa as formas escamoteadas de contrarreforma e privatização da saúde a exemplo da 

EBSERH. É importante destacar nesse ponto o apoio à participação da Frente Nacional Contra a 

Privatização nas reuniões que pautaram a EBSERH, que apresentou proposta de Resolução que 

expressa posição contrária a esta e que até a atualidade permanece sem homologação pelo 

ministro da saúde; 

 Recusa a proposições que interfiram na autonomia das profissões a exemplo do ato médico; 

 Defesa da política de atenção à saúde da pessoa com deficiência e a recusa da retirada da 

especificação das equipes de atenção; 

 Defesa pelo financiamento da politica de saúde 

 

Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – FNT-SUAS 

Representantes: Conselheira Esther Luiza de Sousa Lemos e Lúcia Lopes (até julho de 2012); 

conselheira Marlene Merisse (a partir de julho/2012) 

O trabalho de articulação e base realizado no ano de 2011, permitiu iniciar o ano de 2012 com 

a organização da Plenária Nacional dos/as trabalhadores/as do SUAS. 
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Para esta Plenária, realizada dias 13 e 14 de abril de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, a 

Coordenação Nacional era composta por 10 entidades nacionais: ABEPSS, ABRATO, CFESS, CFP, 

COFFITO, FENAS, FENAPSI, FNS, UBAM e GNP. 

Nas duas reuniões da coordenação nacional que a antecederam, realizadas dias 23 e 24/2 e 

dia 22/3, o debate centrou-se na definição do Regimento Interno e da Carta de Princípios. Em 

todos os pontos discutiu-se a melhor estratégia de construir a organização dos/as 

trabalhadores/as, negociando-se e construindo consensos. Exceto no que se refere à natureza do 

Fórum foram levadas duas propostas para a Plenária: a) ser um Fórum constituído por entidades 

nacionais; b) ser um Fórum constituído por entidades nacionais e representações estaduais de 

trabalhadores. Esta última foi vitoriosa e desde então, tem-se buscado dar materialidade a este 

formato. 

A Plenária do dia 13 de abril 2012, com a participação de aproximadamente 80 participantes, 

aprovou o Regimento Interno e a Carta de Princípio. Sua operacionalização ficou constituída com 

uma coordenação executiva composta por sete entidades nacionais que se reúne mensalmente e a 

coordenação nacional, que se reúne bimestralmente, composta por 13 entidades nacionais e 13 

Fóruns Estaduais.  

O CFESS, juntamente com CFP, COFFITO, ABRATO, FENAPSI, FENAS e CNTSS compõe a 

nova coordenação executiva que se reuniu intercalando com as reuniões da coordenação nacional, 

nos dias: 30/6, 17 e 18/8; 10/9, 3/10, 19 e 29/10, 26/11, 14 e 15/12. 

O debate público em torno do processo eleitoral no CNAS não ganhou centralidade no 

FNTSUAS. Tanto na sua forma jurídica quanto no seu conteúdo político. Tal lacuna trouxe 

prejuízo ao processo de organização coletiva dos/as trabalhadores/as exigindo novas articulações 

no processo de representação em curso no CNAS.  

Em decorrência da deliberação do CNAS, dia 25 de abril foi realizada a Oficina sobre a 

Política Nacional de Capacitação do SUAS na qual a conselheira Esther Lemos representou os/as 

trabalhadores/as na mesa de abertura. Em decorrência desta representação, foi convidada para 

compor a comissão do CNAS para sistematização das propostas apresentadas. Em 16 de outubro 

de 2012 a Comissão de Políticas apreciou a primeira versão do novo texto, o qual passou a se 

chamar Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, incorporando  a lógica e a 

metodologia da Educação Permanente. 

O salto organizativo e qualitativo do FNTSUAS em 2012 foi aceitar o desafio de organizar o I 

Seminário Nacional com o tema Trabalhadores/as do SUAS: identidade e representação nos espaços 

públicos. Este ocorreu na Universidade de Brasília – DF, dias 14 e 15 de dezembro de 2012. Mais 

informações estão disponíveis em http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=883. Os dois 

grandes objetivos na realização deste seminário foram problematizar e levantar subsídios para 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=883
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fortalecer o processo de representação do coletivo dos/as trabalhadores/as nos espaços de 

controle social, os conselhos de assistência social tanto no âmbito municipal, estadual, distrital 

quanto nacional, além dos espaços que estão sendo constituições: as mesas permanentes de 

negociação. 

Estiveram presentes neste Seminário profissionais representantes de FETSUAS (Fóruns 

estaduais) da região sul (RS, SC e PR), sudeste (SP, RJ, MG e ES), nordeste (BA, CE, PE e PI), norte 

(PA e RR), centro-oeste (MS e DF), mais informações em   

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=897. 

O desafio continua ser dar materialidade à representação do conjunto dos/as trabalhadores. 

Neste sentido a deliberação n. 3 do eixo da Seguridade Social quando elege estrategicamente a 

criação e o fortalecimento dos Fóruns Municipais, Regionais, Distrital e Estaduais de 

Trabalhadores/as do SUAS, aponta o caminho no qual o processo de organização deve se espraiar. 

O desafio da comunicação com o coletivo dos/as trabalhadores/as foi enfrentado com a 

criação do blog http://fntsuas.blogspot.com.br/. Através dele e dos recursos das redes sociais, 

tem se buscado socializar as informações e criar uma canal de comunicação rápido, sem custos, 

visando mobilizar os/as trabalhadores do SUAS. 

 

Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde/ FCFAS (Conselhinho) 

Representante: Conselheira Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona) 

O FCFAS é uma organização criada para discutir e deliberar sobre assuntos de interesse das 

profissões da saúde no Brasil, constituído pelos respectivos Conselhos Federais da Área de Saúde, 

totalizando 14. 

Ocorreram reuniões mensais de fevereiro a dezembro de 2012, nas quais houve a 

representação do CFESS. 

 

Eventos realizados 

• Nos dias 19 e 20 de setembro de 2012 o FCFAS promoveu, em Brasília, o Seminário de Ética 

Profissional: Erro e Condições de Trabalho, que contou com a participação do CFESS em uma das 

mesas para discutir o tema; 

• O CFESS participou, junto com o CFP, CONFEF e o COFITTO, da organização do Seminário 

Álcool e Drogas, realizado em Brasília, nos dias 19 e 20 de novembro que teve transmissão on-line 

e contou com mais de 3 mil pontos de acesso, onde foram debatidos temas como a política 

nacional de drogas, internação compulsória, redução de danos, higienização dos espaços 

públicos antecedendo os grandes eventos. 

Neste espaço de articulação políticas foram discutidos os seguintes temas: 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=897
http://fntsuas.blogspot.com.br/
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Projetos de lei de interesse dos conselhos: 

 Projeto de Lei nº. 1220, de 2007, de autoria do deputado Jovair Arantes, que "Dispõe sobre a 

elaboração de tabela de honorários médicos, odontológicos e de outros profissionais”; 

 PL nº. 4247/2008 (PLS 619/2007) – Consolida legislação Sanitária Federal – senador Tião Viana 

(PT-AC), Apensado ao 3343/2008 da dep. Rita Camata (PMDB/ES); 

 SUS – (Regulamentação da EC 29); 

 Projeto de Lei – Consolidação das Leis dos Conselhos Profissionais Deputado Cândido 

Vaccarezza (PT-SP); 

 Anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Pública direta e indireta; 

 Projeto de Lei das Anuidades (já aprovada, como MP); 

 PL nº. 2598/2007- Obriga os estudantes de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, 

Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, que concluírem a 

graduação em instituições públicas de ensino ou em qualquer instituição de ensino, desde que 

custeados por recursos públicos, a prestarem serviços remunerados; 

 PL nº. 7501/2010 - Obriga os Conselhos Fiscais de Profissão Regulamentada a divulgar lista de 

membros sobre os quais pesam decisão administrativa sancionatória ou condenação judicial 

decorrente de suas atividades profissionais; 

 PL nº. 3340/2000 - Determina que a criação de novos cursos superiores de direito dependerão 

de parecer da subseção da OAB, e de cursos de odontologia, medicina, psicologia e veterinária, 

de parecer da representação local dos respectivos conselhos regionais de classe. 

 

Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde  

Representante: Conselheira Esther Luíza de Souza Lemos e Conselheiro Maurílio Castro de Matos 

Institucionalizado por meio da Portaria GM/MS nº 929, de 2 de maio de 2006, é um espaço 

de diálogo entre gestores e trabalhadores da saúde, sob a responsabilidade institucional do 

Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde/MS. O Fórum foi criado com o objetivo de harmonizar as 

legislações dos Estados-Parte do MERCOSUL, no que diz respeito a bens, serviços, matérias-

primas e produtos da área de Saúde. Neste sentido, integra o Subgrupo de Trabalho nº 11 “Saúde” 

– SGT 11, criado em 1996 no âmbito do MERCOSUL. 

No ano de 2012 as agendas de reunião do Fórum não permitiram maior participação da 

representação do CFESS. A pauta central tem sido a implementação da livre circulação dos 

profissionais de saúde nos Estados-Parte do MERCOSUL através de um Sistema que permita o 
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registro da Matriz Mínima de Registro de Profissionais de Saúde no MERCOSUL, entre elas: 

Medicina, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia.  

As demais sete profissões reconhecidas no Brasil como profissões da saúde, ainda não 

integram a Matriz Mínima, entre elas o Serviço Social. Neste ano foi possível encaminhar 

novamente a legislação da área a o processo de articulação entre as organizações profissionais de 

Serviço Social expressa no documento dos princípios éticos aprovados no ano 2000 no âmbito do 

Comitê MERCOSUL. 

 

Fórum Nacional de Reforma Urbana - FNRU 

Representantes: Assistente social Tânia Maria Ramos de G. Diniz  

O Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) é uma articulação de atores sociais, 

representantes dos movimentos populares, organizações não governamentais, entidades de ensino 

e estudantis, associações de classe e instituições de pesquisa sobre a temática urbana, que tem o 

objetivo de lutar por políticas públicas voltadas para a promoção da reforma urbana nas cidades 

brasileiras. 

A coordenação é composta pelas seguintes entidades: CONAM – Confederação Nacional de 

Associações de Moradores; MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia; UNMP – União 

Nacional por Moradia Popular; CMP - Central de Movimentos Populares; FENAE – Federação 

Nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica; FISENGE – Federação 

Interestadual dos Sindicatos de Engenharia; POLIS – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria 

em Políticas Sociais; FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas; IBAM – Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal; IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas; ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos; COHRE Américas – (Centro 

pelo Direito à Moradia contra Despejos); AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros; FENEA – 

Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; CAAP – Centro de 

Assessoria à Autogestão Popular; ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo; Bento Rubião - Centro de Defesa dos Direitos Humanos; Rede Observatório das 

Metrópoles; Actionaid Brasil; CFESS - Conselho Federal de Serviço Social; Habitat para a 

Humanidade; FNeRU – Fórum Nordeste de Reforma Urbana; FAOR – Fórum da Amazônia 

Oriental/ GT Urbano; Fórum Sul de Reforma Urbana; e FAOC - Fórum Urbano da Amazônia 

Ocidental. 

O FNRU está organizado em diversas regiões do Brasil, atuando desde 1987, e as ações 

desenvolvidas tem como objetivos estimular a participação social em conselhos, organizar cursos 

de capacitação de lideranças sociais, discutir a elaboração de planos diretores democráticos para as 

cidades, debater e contribuir na implementação de políticas públicas de reforma urbana. 



 
160 

Fundamentalmente, suas ações estão voltadas para a promoção de práticas que visem a modificar 

o processo de segregação social e espacial existente nas cidades brasileiras, a fim de que sejam 

justas, democráticas e sustentáveis.  

Diante dessa diretriz, o FNRU atua e apoia a participação popular e o controle social; a 

moradia digna para todos e todas; a prevenção de despejos, deslocamentos e remoções coletivas de 

impacto social e mediação dos conflitos fundiários, com respeito aos direitos humanos; a 

regularização fundiária das favelas e ocupações; a integração dos projetos urbanos e investimentos 

em infraestrutura urbana com o planejamento das cidades; a garantia da implementação de uma 

política nacional de saneamento ambiental; a implantação da mobilidade sustentável e cidadã no 

país; a garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência; a elaboração de políticas públicas de 

segurança pública, geração de emprego e renda e de combate à discriminação de grupos sociais e 

étnico-raciais que tenham como base os direitos humanos, entre outras plataformas. Além disso, 

atua para o fortalecimento da capacidade de organização e mobilização dos fóruns regionais 

(FNeRU – Fórum Nordeste de Reforma Urbana, FAOR – Fórum da Amazônia Oriental/ GT 

Urbano, Fórum Sul de Reforma Urbana e Fórum Urbano da Amazônia Ocidental – FAOC), para a 

disseminação e promoção da plataforma do direito à cidade.  

Em 2012, a representação do CFESS esteve presente nas seguintes reuniões: 

 Encontro Nacional da Reforma Urbana, realizados nos dias 15, 16 e 17 de março de 2012, em 

São Paulo, discutindo o tema Desenvolvimento Urbano com Igualdade Social. 

Objetivos do Encontro: 

 Discutir a atualização da agenda e do ideário da reforma urbana, bem como traçar as estratégias 

do FNRU para a implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 

 Discutir estratégias para aprovação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e 

implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 

 Avaliar os avanços e as dificuldades das atividades desenvolvidas pelo FNRU e pelos fóruns 

regionais, com vistas a responder aos princípios do direito à cidade e aos objetivos da reforma 

urbana no Brasil; 

 Compartilhar experiências com outros sujeitos políticos, na perspectiva de traçar ações 

integradas para a atuação das organizações e movimentos sociais para o fortalecimento da rede 

formada em torno do FNRU na luta pelo direito à cidade e pela reforma urbana. 

Ao final do Encontro, que teve a participação de 200 pessoas, os seguintes encaminhamentos 

foram pactuados para serem efetivados sob a coordenação do FNRU: atuar na formação e 

qualificação de lideranças dos movimentos sociais urbanos, articuladas nos fóruns locais, regionais 

e no FNRU; lutar pela efetivação e implementação de leis, programas e projetos que garantam os 

direitos sociais conquistados na Constituição Federal; realizar o monitoramento e avaliação da 
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implementação e difusão dos instrumentos de exigibilidade do direito à moradia e à cidade; 

promover a mobilização social na luta pela efetivação dos direitos humanos, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais. 

Reunião da Coordenação do FNRU, realizada nos dias 19 e 20 de abril de 2012, no Rio de Janeiro, 

com a seguinte pauta: 

 Avaliação do Encontro do FNRU 2012; 

 Definir prioridades e responsabilidades das deliberações do Encontro Nacional do FNRU 2012; 

 Organização da Secretaria do FNRU; 

 Cúpula dos Povos de 15 a 23 de junho de 2012.  

Como resultado da reunião: foi feita uma avaliação positiva do Encontro do FNRU, ocorrido 

em março de 2012, na reafirmação desse espaço na construção de estratégias políticas para a 

implementação da agenda da reforma urbana pelo direito à cidade. Foi reforçada a importância do 

fortalecimento das ações dos Fóruns Regionais. Discutiram-se também, na ocasião, as dificuldades 

na relação com o governo e a divergência nas prioridades entre as agendas dos movimentos sociais 

e do governo. 

Reunião da Coordenação do FNRU, ocorrida nos dias 20 e 21 de agosto de 2012, em São Paulo, 

com os seguintes pontos de pauta: 

 Análise de conjuntura 

 As missões da relatoria Direito à Cidade. 

 Fórum Urbano Mundial 

 Campanha função social da terra  

 Reunião Fundação Ford. 

 Nesta reunião, foi aprofundado o debate da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

face às dificuldades políticas com o governo, na implementação da política. Em detrimento da 

política urbana e das legislações que orientam a mesma, o programa Minha Casa Minha Vida, com 

suas diretrizes e gestão desenhadas fora do espaço do Conselho das Cidades, está respondendo as 

demandas imediatas dos movimentos, esvaziando a plataforma da luta da reforma urbana por 

cidades justas. Nessa reunião, com a presença de representante da Fundação Ford, foi feita 

também uma avaliação da nova direção do HABITAT da ONU, que apresenta um discurso 

tecnocrático, afastado da agenda dos Direitos Humanos, do direito à cidade, o que coloca mais 

desafios à atuação do FNRU, tanto ao nível do Brasil, quanto nos espaços externos nos quais há a 

participação de representantes da coordenação do FNRU, por exemplo, no Fórum Urbano 

Mundial. Foi discutida a agenda da Relatoria Direito à Cidade, diante dos inúmeros casos de 

violações dos direitos (expulsão de famílias pela ação do setor imobiliário, via operações urbanas, 

em São Paulo, número significativo de mortes anuais no Brasil (44.000) provocadas pelo transporte 
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público e a ausência de fiscalização, a implantação do programa Minha Casa Minha Vida para 

famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que não conseguem arcar com os custos da nova 

moradia, os impactos dos megaeventos, a exemplo da Usina do Belo Monte, onde as famílias 

continuam acampadas em tendas, sem solução habitacional). 

 Concluindo esse relatório, é importante apontar os desafios que estão na agenda do Fórum 

Nacional da Reforma Urbana para 2013, para os quais o CFESS tem muito a contribuir: promover a 

revisão da plataforma nacional do direito à cidade e reforma urbana, que deve considerar a nova 

conjuntura de grande parte das cidades que tem recebido muitos investimentos do Governo 

Federal; identificar a melhor forma de tratar dos temas da juventude, gênero e raça que devem ser 

levados em consideração, especialmente pela existência de grupos de jovens que atuam na 

perspectiva cultural com uma visão de cidade com inclusão social e racial; aprofundar o papel e 

significado de uma política nacional de desenvolvimento urbano, para uma intervenção 

qualificada na V Conferência Nacional das Cidades, que será realizada no ano de 2013, tendo como 

foco o sistema nacional da política de desenvolvimento urbano10. 

 

Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas – FCFPR/Conselhão. 

Representante: conselheira Sâmya Rodrigues Ramos (titular) e assessora jurídica Sylvia Helena 

Terra 

O CFESS, por meio de sua assessoria jurídica, participou em 2012 de reuniões desse Fórum, 

realizadas em Brasília/DF. 

Os relatos detalhados dos temas discutidos nas reuniões são apresentados pela assessora 

jurídica ao Conselho Pleno do CFESS por meio de Manifestações Jurídicas.  

Descrevemos a seguir, os temas discutidos no decorrer de 2012: 

 Participação na reunião do “Fórum” que teve como pauta a palestra proferida pelo Dr. 

Sergio de Andréa Ferreira, jurista, integrante da Comissão de propostas de alterações na 

estrutura orgânica da Administração Pública Federal.  

 Discussão sobre a aplicação do Regime Jurídico Único aos funcionários das entidades de 

fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Acórdão do STJ no REsp nº 507.536 

de 18 de novembro de 2010. Processo nº 2003/0037798-3. 

 Discussão de temas comuns aos Conselhos e Ordens com, o então, Presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, que participou da reunião do 

“Conselhão”, manifestando-se sobre as seguintes matérias: exame de suficiência, que 

representa, segundo este, um instrumento de defesa da sociedade;  deficiência na fiscalização 

                                                           
10 Bibliografia utilizada: Atas das reuniões da Coordenação do FNRU ocorridas em 2012; 
 Projeto Fundação Ford, Pólis e FNRU: Plataforma do Direito à Cidade e Reforma Urbana: Caminho para 
Cidades Justas Democráticas e Sustentáveis; Relatório do Encontro Nacional da Reforma Urbana de 2012. 
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que deveria ser exercida pelo Ministério da Educação na autorização para abertura de cursos 

e reconhecimento dos mesmos; campanha em prol do anteprojeto de lei de iniciativa popular 

que busca rever a Lei número 141/12 e ampliar os recursos orçamentários destinados à 

saúde pública no Brasil; declaração da constitucionalidade da Lei Complementar 135/10 - 

mais conhecida por Lei da Ficha Limpa - que estabeleceu em seu texto, entre outros pontos, a 

inelegibilidade do profissional excluído do exercício da função após decisão tomada por 

órgão colegiado de conselho profissional;  lei  12.514/2011, que estabelece o valor máximo 

das anuidades para as entidades incumbidas da fiscalização profissional. 

 MERCOSUL: Foi discutida a questão relativa a morosidade dos Conselhos de 

Fiscalização em adotar os procedimentos para circulação de profissionais. O 

governo do Brasil vem autorizando, segundo informações prestadas pelos presentes, o 

trabalho temporário de profissionais integrantes dos países membros, por quatro anos sem o 

registro nas entidades de fiscalização. 

 Inscrição dos professores nos Conselhos, com a revogação do artigo 69 do Decreto Ponte nº 

5773 de 09 de maio de 2006; concursos públicos; 

 Artigo nº 63 da Portaria nº 40 do Ministério da Educação e outros.  

 

Breve avaliação referente às ações da seguridade social: 

Avaliamos como muito positivo o ano de 2012. Foram muitas ações empreendidas, o que 

exigiu mobilização, articulação e disposição. Registramos que mesmo sem a realização de todas as 

ações previstas no plano de ação elaborado pela comissão de seguridade social, em todas as 

deliberações houve a realização de atividades.   

Registramos a necessidade de continuidade das ações, em muitas deliberações, seja em 

função do tema seja em função do caráter contínuo das lutas empreendidas. Avalio como muito 

positivo, a avanço que realizamos nas articulações com os movimentos sociais, envolvendo 

diferentes comissões nesta ação.   

A realização de ações conjuntas com outras entidades, o lançamento da Campanha de Gestão: 

Toda violência é violação de direitos, a realização de um diálogo mais intenso e propositivo com os 

movimentos sociais colocam para o CFESS mais responsabilidade e desafios diante do 

reconhecimento da nossa entidade como importante interlocutora na luta pela ampliação de 

direitos, pela vida digna, pela desmitificação de relações marcadas pela exploração, coisificação e 

banalização do homem em todas as dimensões. Precisamos, então, intensificar as estratégias na 

luta pelo protagonismo e mobilização da população usuária, pela participação efetiva dos/as 

assistentes sociais enquanto trabalhadores/as, pela recusa a ações de controle da população 

usuária, pelo fortalecimento do coletivo, dentre outras frentes.  
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Reafirmamos que a seguridade social que defendemos deve ser pública, universal e de 

qualidade. O 41º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em setembro de 2012, em Palmas, 

nos aponta novos desafios.  

Precisamos, portanto e cada vez mais, estarmos articulados com os movimentos sociais e os/as 

trabalhadores/as do nosso país e do mundo, em um cenário que só nos resta resistir e resistir, não 

abrindo mão de um direito sequer, de um sonho sequer, de uma vida sequer. 
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6. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO  

Coordenação: Conselheira Sâmya Rodrigues Ramos 

 

O ano de 2012, no âmbito da Comunicação, foi bastante significativo no que diz respeito à 

implementação da Política de Comunicação do Conjunto CFESS-CRESS. Se um de nossos 

principais desafios é dar visibilidade ao Serviço Social, afirmando a imagem do/a assistente social 

em sintonia com o projeto ético-político, fortalecendo a profissão, podemos dizer que demos 

importantes passos, ainda que iniciais, para isso. 

A criação de perfis nas principais redes sociais do mundo (Facebook e Twitter), em julho de 

2012, deu ao CFESS (e ao Serviço Social) a possibilidade de divulgação da profissão em uma escala 

até então complexa de mensurar: se antes nosso termômetro era o número de visitas no site do 

CFESS, hoje temos uma página no Facebook que nos mostra, além do número de visualizações para 

cada mensagem que postamos, quem é o nosso público naquele espaço, o que ele gosta ou não, 

quais os tópicos de maior interesse da categoria, o que as pessoas comentam sobre o que estamos 

divulgando, entre outros. E podemos afirmar que a receptividade foi grande: hoje temos mais de 

15 mil pessoas que acompanham (ou “curtem”, na linguagem do Facebook) nossas atualizações. E 

tais ações resultaram em aumento de visitas em nosso site, tendo em vista que a maior parte do 

conteúdo postado nas redes sociais é retirada do nossa página virtual. 

Ainda no que diz respeito à visibilidade da profissão, não poderíamos deixar de abordar a 

campanha de gestão, intitulada Sem movimento não há liberdade: no mundo de desigualdade, toda 

violação de direitos é violência, realizada pela Comissão de Ética e Direitos Humanos em parceria 

com a Comunicação. De âmbito nacional, a campanha tem provocado um importante diálogo com 

a categoria e com a sociedade acerca do tema, e é um importante canal de denúncia para inúmeras 

violações de direitos. 

As deliberações do 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS também foram cumpridas em sua 

maioria. Além da produção do material do Dia do/a Assistente Social, que teve como tema central 

Serviço Social de olhos abertos para a Educação, o CFESS produziu, em conjunto com os regionais, uma 

peça de comunicação específica para a mídia e veículos de comunicação, contendo informações 

básicas sobre o Serviço Social, de uma forma clara e didática.  

Demos início também à reformulação do site do CFESS, a partir da deliberação que propôs a 

realização de estudos de viabilidade para garantia da acessibilidade das pessoas com deficiência 

nas informações veiculadas pelo Conjunto CFESS/CRESS. O resultado será um novo portal, com 

programação orientada para acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou motora, 
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referenciada nos sites http://www.acessibilidadelegal.com/23-padroes-web.php e 

http://www.acessobrasil.org.br/. 

A Comissão de Comunicação também deu continuidade à produção de inúmeras 

publicações, dentre as quais a de maior destaque foi a 13ª edição da Revista Inscrita, que 

comemorou os 50 anos do CFESS, com textos que resgataram a história do Conselho e um projeto 

gráfico inovador. Seguindo essa lista, não poderíamos deixar de citar a edição ampliada do livro 

Atribuições Privativas do/a Assistente Social, que traz o texto da professora Marilda Iamamoto.  

Publicamos também o livro que traz os debates do 2º Seminário Nacional de Serviço Social 

no Campo Sociojurídico. Além disso, quando este relatório for publicado, estaremos finalizando a 

impressão de pelo menos outros quatro livros, que tiveram sua produção iniciada em 2012: 

Seminário dos 30 Anos do Congresso da Virada; Política de Educação Permanente do Conjunto 

CFESS/CRESS; Subsídios para atuação do/a Assistente Social na Política de Educação e a 

brochura sobre o Estágio Supervisionado. 

Em parceria com a COFI e com a Comissão de Formação, produzimos duas campanhas: 

Concurso Públicos para Assistentes Sociais e Estágio Supervisionado: meia formação não garante um 

direito. 

Os trabalhos rotineiros da assessoria de comunicação, como a produção de matérias, 

atualização do site, envio de newsletter (mailing), cobertura jornalística de eventos e atendimento à 

imprensa de todo o Brasil, acompanharam a intensa agenda política do CFESS, e o resultado pode 

ser traduzido em números: 166 reportagens, 18 manifestos, 3 seminários nacionais, 1 workshop, 1 

Encontro Nacional e diversos outros eventos nos quais o CFESS esteve presente, bem como 

dezenas de marchas nacionais e atos políticos realizados em Brasília. 

Veja a seguir as ações da comissão de comunicação de forma detalhada.  

 

6.1 ATIVIDADES PROGRAMADAS  

As atividades, a cada ano, são programadas, tendo como parâmetro as deliberações do 

Encontro Nacional CFESS-CRESS, bem como as demandas que surgem do próprio CFESS e das 

Comissões que o integram. A Comissão de Comunicação, em 2012, trabalhou com um orçamento 

de R$ 412.500,00. 

Importante destacar que, se compararmos com o orçamento de 2011, o valor aumentou em 

quase 30%. Isso se justifica pelo fato de que muitas atividades e tarefas, que antes eram divididas 

em várias comissões, foram assumidas pela comunicação, de acordo com o objeto demandado, já 

que sempre terminavam tendo os custos repassados para esta comissão (por exemplo, a produção 

de publicações, peças gráficas, etc.).  

http://www.acessibilidadelegal.com/23-padroes-web.php
http://www.acessobrasil.org.br/
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As ações desenvolvidas sob a coordenação da Comissão de Comunicação do CFESS estão 

aqui relatadas em três grupos:  

 Ações diretas e planejadas: atividades encaminhadas diretamente pela comissão de 

comunicação, sendo estas deliberadas pelo conselho pleno.  

 Ações de apoio a outras comissões: atividades que complementam as ações de outras comissões 

também deliberadas no conselho pleno. 

 Ações diretas, dispersas e variadas: aquelas que ocorrem no cotidiano. Na maioria das vezes, 

dizem respeito ao atendimento externo, principalmente aqueles advindos por e-mail, a 

atualização do site, a elaboração de artes, acompanhamento gráfico, cotações de preço, 

coberturas jornalísticas, elaboração de matérias, atendimento à imprensa, etc. 

 

6.2 ATIVIDADES REALIZADAS 

Ações diretas e planejadas 

Boletim CFESS Informa 

Envio de 41 boletins, para uma mala direta que conta atualmente com mais de 26 mil pessoas 

inscritas. 

 

Atualização do site 

De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2012, o site do CFESS recebeu 350.513 visitantes 

distintos/as. O número total de visitas ao site foi de 653.541 vezes, totalizando, ao final de 2012, 

1.950.026 páginas acessadas (como página inicial, notícias, publicações, legislação, etc.). 

Registre-se que a média de visitas ao site do CFESS, no período analisado, foi de 1.786 por dia.  

 

Reformulação do site 

Iniciamos, em 2012, a reformulação do site do CFESS, seguindo as orientações do livro 

Técnicas de Acessibilidade: Criando uma web para todos (Jalves Nicácio) e do site Acesso Brasil. A 

previsão de lançamento é fevereiro de 2013. 

 

Cobertura jornalística de eventos 

Por meio do site, o CFESS noticiou os principais eventos dos quais participou ou organizou, 

entre os quais destacamos: Fórum Social Mundial, em Porto Alegre (RS); 31º Congresso Nacional 

do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), em Manaus 

(AM); Encontro Nacional do Fórum da Reforma Urbana (FNRU), em São Paulo (SP); Workshop 

para a Definição Mundial de Serviço Social e Simpósio Internacional Fundamentos e perspectivas 

do Serviço Social no mundo: trabalho e formação profissional, no Rio de Janeiro (RJ); 1º Congresso 

do Movimento Nacional da População de Rua; Marcha dos/as servidores/as públicos/as federais, 

http://jalvesnicacio.files.wordpress.com/2010/11/tc3a9cnicas-de-acessibilidade-web-jalves-nicc3a1cio.pdf
http://www.acessobrasil.org.br/
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em Brasília (DF); Encontro de Assistentes Sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 

Brasília (DF); 3ª Marcha Nacional contra a Homofobia; Dia Nacional de Luta pelas 30 horas para 

assistentes sociais, em diversos estados do Brasil; Seminário de Enfrentamento da morte materna 

na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Brasília (DF); Seminário Nacional de Serviço 

Social na Educação, em Maceió (AL); Seminário da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, 

em Maceió (AL); 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Brasília 

(DF); Conferência Mundial de Serviço Social, em Estocolmo (Suécia); Seminário de Ética do Serviço 

Social da Previdência, em Brasília (DF); Encontros Descentralizados pelas cinco regiões do país; 

Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos e 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS, 

realizado em Palmas (TO); Seminário de Ética Profissional, realizado Fórum dos Conselhos 

Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF); 26º Congresso Nacional de Trabalho Social, em 

Tucumán (Argentina); Seminário de Serviço Social e Organização Sindical, no Rio de Janeiro (RJ); 

Seminário Álcool e Outras Drogas, em Brasília (DF); Seminário sobre a atuação interdisciplinar no 

sistema prisional brasileiro, em Brasília (DF); 13º ENPESS, em Juiz de Fora (MG); 11ª Edição do 

Curso Ética em Movimento, em Florianópolis (SC); Ato político de lançamento da campanha Sem 

Movimento não há liberdade, em Brasília (DF); Seminário do Fórum Nacional de Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social (FNTSUAS); e Encontro Nacional dos 

Conselhos da Comunidade, em Brasília (DF). 

 

Cobertura jornalística de reuniões e audiências 

O site do CFESS noticiou também a participação da diretoria em diversas reuniões e 

audiências, bem como a participação de conselheiros/as em grupos de trabalhos. Destacamos a 

seguir: reuniões da Frente Nacional de Combate às Drogas e da Frente Nacional Contra a 

Privatização da Saúde; dos GTs de Combate à Inadimplência, Gestão do Trabalho, CBAS, 

Sociojurídico; reuniões do FNTSUAS, CNS, CNAS; visita aos CRESS; audiências na Câmara e no 

Senado para discutir o PL Educação; reuniões com o relator do PL do Piso Salarial; audiência no 

Senado para debater o EaD e a defesa dos Direitos LGBT; reuniões no INSS; audiências por todo o 

Brasil para discutir as 30h;  audiência com o Ministério da Educação, dentre outras.  

No total, de janeiro a dezembro de 2012, foram postadas 166 reportagens ou notas, que são 

fonte de pesquisa e informação para assistentes sociais e para os próprios Regionais e Seccionais de 

base. As matérias também são vistas em inúmeros blogs e sites sobre Serviço Social. Média de 

produção jornalística por mês em 2012: 13,8 matérias. 

 

CFESS no Facebook e no Twitter 
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Desde que o CFESS inaugurou sua página nas duas principais redes sociais mundiais, no dia 

2 de julho, é possível afirmar que estreitamos a comunicação com a categoria, com estudantes de 

serviço social e com a sociedade. 

Atualmente, no Facebook, possuímos mais de 15 mil fãs, ou seja, pessoas que acompanham nossas 

publicações. Ao todo, foram 165 publicações, que geraram, diretamente, 97.334 interações (pessoas 

que compartilharam histórias sobre a página do CFESS no Facebook, e que incluem as opções 

Curtir, as publicações no Mural, os comentários ou os compartilhamentos etc.). 

Para impressionar ainda mais, temos os números de visualizações de nossa página por fãs e 

amigos e amigas de fãs, que chegam a 320.051 pessoas. 

Mas talvez o número de maior expressão é aquele que o Facebook chama de efeito viral, ou seja, é 

quando nossa página (ou uma publicação) é vista não só por pessoas que são fãs do CFESS no 

Facebook, mas por amigos/as de fãs e ainda outras pessoas. Em 2012, foram 2.924.785 visualizações.  

Dentre os temas que mais repercutiram estão: lançamento da Agenda Assistente Social 2013, 

Campanha em Defesa de Concursos Públicos para Assistentes Sociais, Lançamento do folder sobre 

Serviço Social para a mídia, Campanha Sem Movimento não há Liberdade, convocação para o 14º 

CBAS, informações sobre as 30 horas para assistentes sociais, convocação de assistentes sociais 

para o INSS, entre outros.  

Podemos ver, ainda, o perfil do público do CFESS no Facebook, como mostra o gráfico abaixo: 

 

 

A participação do CFESS no Twitter ainda é bastante tímida, se comparada ao Facebook. Uma 

das explicações é que o microblog não é tão popular no Brasil, além de exigir um imediatismo 

maior. Entretanto, utilizamos bastante este canal, realizando 163 publicações. Temos hoje 540 

pessoas que acompanham nossas postagens. 
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Produção gráfica/identidade visual (interna e contratada) 

Foi desenvolvida internamente uma série de peças gráficas para os mais diversos eventos e 

publicações, entre as quais destacamos na tabela abaixo:  

 

Tabela – desenvolvimento de peças gráficas/identidade visual/revisão de conteúdo 

EVENTO/ATIVIDADE TAREFAS* 

Fórum Social Mundial Criação de faixa 

Workshop para a Definição Mundial de 

Serviço Social e Simpósio Internacional 

Fundamentos e perspectivas do Serviço 

Social no mundo: trabalho e formação 

profissional 

Criação de identidade visual, elaboração 

de certificado, folder-crachá e banner 

Encontro de Assistentes Sociais do 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) 

Criação de identidade visual e 

programação 

Dia do/a Assistente Social: Serviço Social 

de Olhos Abertos para a Educação 

Acompanhamento da produção da 

identidade visual e das peças gráficas: 

cartaz, banner, marcador de página, 

adesivo, backbus, busdoor e outdoor 

Dia de Luta pelas 30 horas Criação de adesivo e diagramação de 

manifesto 

Seminário Nacional de Serviço Social na 

Educação 

Criação de identidade visual, elaboração 

de certificado, folder-crachá, banner e 

sinalização. 

Seminário Nacional de Serviço Social e 

Direitos Humanos 

Criação de identidade visual, elaboração 

de certificado, folder-crachá, banner e 

sinalização. 

41º Encontro Nacional CFESS-CRESS Criação de identidade visual, elaboração 

de certificado, folder-crachá, banner e 

sinalização. 

Seminário de Serviço Social e 

Organização Sindical 

Acompanhamento da produção da 

identidade visual, elaboração de 

certificado, folder-crachá, banner e 

sinalização. 
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11º Curso Ética em Movimento Elaboração de certificado, folder-crachá e 

banner 

Campanha Concurso Público para 

Assistentes Sociais 

Acompanhamento da criação do cartaz e 

folder, edição de conteúdo e divulgação 

da campanha no Facebook 

Cartaz Estágio Supervisionado – Meia 

formação não garante um direito 

Acompanhamento da criação do cartaz 

Folder sobre Serviço Social para a mídia Elaboração de conteúdo e criação de 

identidade visual 

Logotipo comemorativo 50 anos CFESS Criação da marca/selo comemorativo 

Campanha Sem Movimento não há 

Liberdade 

Acompanhamento do planejamento, 

produção e execução de todos os 

materiais veiculados pela campanha. 

  

* Todos os materiais passaram por revisão ortográfica 

 

Produção editorial 

A assessoria também deu continuidade ao trabalho de diagramação e publicação de livros e 

outros materiais. Alguns desses têm previsão de impressão para o primeiro bimestre de 2013. 

 

Tabela – produção editorial, realizada e/ou acompanhada pela assessoria de comunicação: 

PUBLICAÇÃO TAREFAS CONCLUÍDO 

Livro 2º Seminário Nacional de 

Serviço Social no Campo 

Sociojurídico na Perspectiva da 

Concretização de Direitos 

Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim 

Livro Atribuições Privativas do/a 

Assistente Social 

Revisão, criação de identidade 

visual e diagramação. 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 

10ª Edição do Código de Ética do/a 

Assistente Social 

Revisão e diagramação Sim  

Livro Legislação e Resoluções do 

Trabalho Profissional do/a 

Assistente Social  

Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 
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Livro Seminário dos 30 Anos do 

Congresso da Virada 

Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 

Brochura Política de Educação 

Permanente do Conjunto CFESS-

CRESS 

Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 

Brochura Subsídios para Atuação 

de Assistentes Sociais na Educação 

Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 

Revista Inscrita 13 Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim 

Agenda Assistente Social 2013 Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim 

Brochura estágio supervisionado Revisão e acompanhamento 

na diagramação 

Sim (impressão 

prevista para 

fevereiro/2013) 

 

Produção audiovisual 

O CFESS também manteve as atividades voltadas à produção audiovisual, que reúne 

produção de vídeos próprios, spot de rádio e revisão da filmagem dos eventos que realiza. A 

tabela a seguir lista o que foi realizado e o que está em fase de conclusão. 

 

Tabela – Produção de vídeos e spots/filmagem 

VÍDEO/SPOT TAREFAS CONCLUÍDO 

VT Dia do Assistente Social: Serviço 

Social de Olhos Abertos para a 

Educação 

Criação de roteiro e 

acompanhamento da 

produção 

Sim 

Spot Dia do Assistente Social: 

Serviço Social de Olhos Abertos 

para a Educação 

Criação de roteiro e 

acompanhamento da 

produção 

Sim 

Edição VT Seminário dos 30 Anos 

do Congresso da Virada 

Revisão e acompanhamento 

de edição 

Sim (previsto 

para fevereiro 

de 2013) 

Edição VT 39º Encontro Nacional Revisão e acompanhamento Sim (previsto 
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CFESS-CRESS  de edição para fevereiro 

de 2013) 

Edição VT 2º Seminário Nacional de 

Comunicação do Conjunto CFESS-

CRESS 

Revisão e acompanhamento 

de edição 

Sim (previsto 

para fevereiro 

de 2013) 

Filmagem/Edição de VT Seminário 

Nacional de Serviço Social na 

Educação 

Contratação de filmagem, 

transmissão online e edição. 

Não (previsto 

para abril de 

2013) 

Filmagem/Edição de VT Seminário 

Nacional de Serviço Social e 

Direitos Humanos 

Contratação de filmagem, 

transmissão online e edição. 

Não (previsto 

para abril de 

2013) 

Filmagem/Edição de VT Seminário 

Nacional de Serviço Social e 

Organização Sindical  

Contratação de filmagem, 

transmissão online e edição. 

Não (previsto 

para abril de 

2013) 

 

Transmissão online 

Os seminários nacionais realizados pelo Conjunto CFESS-CRESS têm sido transmitidos via 

internet pelo site do CFESS, para democratizar o acesso e a participação, possibilitando a quem não 

pode estar presente o envio de perguntas, comentários e sugestões em tempo real. O resultado é 

positivo: uma média de 1500 acessos simultâneos em visualizações nos links de transmissão em 

2012.  

 

CFESS Manifesta 

Foram produzidos 18 edições em 2012, dentre as quais 6 foram impressas, conforme 

indicações que seguem: 

 

Tabela – CFESS Manifesta 

19/03/2012 

CFESS MANIFESTA - 1º CONGRESSO 

DO MOVIMENTO NACIONAL DA 

POPULAÇÃO DE RUA 

Pelo direito à vida e dignidade da 

população em situação de rua 

17/04/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA MUNDIAL 

DA LUTA CAMPONESA E DIA 

NACIONAL DE LUTA PELA REFORMA 

AGRÁRIA 

Terra para a nossa liberdade 

19/04/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA DA LUTA 

CFESS MANIFESTA - DIA DO/A 

TRABALHADOR/A 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_poprua_SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_poprua_SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutacamponesa_SITE.pdf
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INDÍGENA 

Questão indígena e Serviço Social 

01/05/2012 

Serviço Social se faz na luta 

15/05/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA DO/A 

ASSISTENTE SOCIAL 

Serviço Social de olhos abertos para a 

Educação:ensino público e de qualidade é 

direito de todos/as 

18/05/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA NACIONAL 

DA LUTA ANTIMANICOMIAL 

Trancar, não. Acolher, sim! 

24/05/2012 

CFESS MANIFESTA - 20ª CONVENÇÃO 

NACIONAL DE SOLIDARIEDADE A 

CUBA 

Dame tu mano, hermano! 

04/06/2012 

CFESS MANIFESTA - SEMINÁRIO DE 

SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

Educação não é mercadoria, é direito 

social! 

05/06/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA MUNDIAL 

DO MEIO AMBIENTE 

Serviço Social, socorro! 

22/06/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA 

INTERNACIONAL DE COMBATE ÀS 

DROGAS 

Violência e autoritarismo do Estado não 

resolvem! 

28/06/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA MUNDIAL 

DO ORGULHO LGBT 

Por um mundo onde sejamos socialmente 

iguais, humanamente diferentes e 

totalmente livres 

11/07/2012 

CFESS MANIFESTA - 9ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O papo é reto no Serviço Social! 

04/09/2012 

CFESS MANIFESTA - SEMINÁRIO 

NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS 

"Quem não se movimenta não sente as 

correntes que o prendem" 

23/09/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA 

INTERNACIONAL CONTRA A 

EXPLORAÇÃO SEXUAL E O TRÁFICO 

DE MULHERES E CRIANÇAS 

Estão tratando ser humano como 

mercadoria! 

21/10/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA NACIONAL 

CONTRA A BAIXARIA NA TV 

30/10/2012 

CFESS MANIFESTA - SEMINÁRIO DE 

SERVIÇO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutaindigena-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_diadotrabalhador-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta_diadoAS2012-site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta_diadoAS2012-site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta_diadoAS2012-site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutaantimanicomial-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_cuba-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-MANIFESTA_SEM-EDUCA-Site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-MANIFESTA_SEM-EDUCA-Site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_diamundialambiente-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutaantidrogas-site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutaantidrogas-site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_orgulhoLGBT_site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_orgulhoLGBT_site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_orgulhoLGBT_site.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_9aCNDCD-SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_semdh2012-final-ALTERADO.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_semdh2012-final-ALTERADO.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutacontratraficohumano.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_lutacontratraficohumano.pdf


 
175 

Que programação e profissão você quer 

ver na „sua‟ televisão? 

SINDICAL 

Luta sindical: instrumentos de conquistas 

da classe trabalhadora 

03/12/2012 

CFESS MANIFESTA - DIA 

INTERNACIONAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA E 3ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL SOBRE O TEMA 

Um longo caminho para efetivar 

direitos... 

10/12/2012 

CFESS MANIFESTA - CAMPANHA DE 

GESTÃO E DIA INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 

Sem movimento não há liberdade - No 

mundo de desigualdade, toda violação de 

direitos é violência 

  

 

Assessoria de Imprensa 

Trabalho ampliado e crescentemente demandado à assessoria de comunicação. Foi 

produzido, conforme vimos anteriormente, a partir das deliberações do Encontro Nacional, um 

folder direcionado para a imprensa, com informações sobre o trabalho do/a assistente social. Os 

veículos de comunicação comerciais e alternativos, bem como jornalistas da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal e de outros órgãos públicos têm demandado a assessoria do CFESS, 

para pedido de entrevistas e participações em programas, debates, dentre outros. Dentre estas, 

registram-se: 

VEÍCULO ASSUNTO 

TV Senado Repercussão da audiência na Comissão de Educação e Cultura 

sobre o EaD. 

Conselheira Raimunda Nonata Ferreira (Ramona) 

Jornal Valor Econômico 

 

Entrevista sobre EaD 

Conselheira Juliana Melim 

Jornal Coletivo Entrevista sobre a população em situação de rua 

Conselheira Lucia Lopes 

Jornal da Fenae Entrevista sobre os megaeventos 

Tânia Diniz, representante do CFESS no FNRU. 

Domingo Espetacular – 
Rede Record 

Entrevista sobre a população em situação de rua. 

Conselheira Lucia Lopes 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_baixarianatv.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_baixarianatv.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/2012.10.30_sem-orgsindical.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/2012.10.30_sem-orgsindical.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_pessoacomdeficienciaFINAL.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_pessoacomdeficienciaFINAL.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_campanhagestao_SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_campanhagestao_SITE.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_campanhagestao_SITE.pdf
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Comemoração do Dia do Assistente Social – 15 de maio 

Produtos gerados em 2012: arte, cartaz, banner, marcador de livros, busdoor, backbus, outdoor, 

adesivo, texto de apoio, para os CRESS e vídeo para TV e internet, spot.  

Jornal do SBT – Brasília  Entrevista sobre a população em situação de rua. 

Conselheira Lucia Lopes 

Programa Via Legal (TV 
Cultura/TV Justiça) 

Entrevista com diretoria sobre decisão da Justiça do RS que 
anulou a Resolução CFESS sobre DSD 

- Nota enviada à jornalista  

Bom dia PB TV Globo 30 anos do CRESS-PB e ações do Conjunto CFESS/CRESS 

Conselheira Sâmya Ramos 

Conselho Federal de 
Psicologia 

Frente Nacional sobre Drogas para o Jornal do CFP 

Conselheira Heleni Ávila 

Rádio EBC AM RS Dia do assistente social 

Conselheira Sâmya Ramos 

Rede Brasil Atual Dia do assistente social 

Conselheira Sâmya Ramos 

Jornal Exemplo 

(Indaiatuba/SP) 

Assistentes sociais em hospitais 

Conselheira Alessandra Souza 

SBT Tocantins 

 

Greve das Universidades Federais e Seminário Direitos Humanos 

Assistente social Cristina Brites 

TV Anhanguera (Globo 
Tocantins) 

Seminário Direitos Humanos em Palmas 

Conselheira Sâmya Ramos 

Rádio CBN Palmas 

 

Seminário Direitos Humanos em Palmas 

Conselheira Sâmya Ramos 

Rádio Câmara 

 

Aprovação PL que insere assistentes sociais no PSF 

Conselheira Alessandra Souza 

TV Brasil 

Programa 3x1 

Participação em programa de debate com o tema: esmola para 
moradores de rua? 

Conselheira Maria Elisa Braga 

TV NBr (EBC) Teleconferência “Gestão do Trabalho e as contribuições e 
perspectivas do Serviço Social e da Psicologia para o SUAS" 

Conselheira Marlene Merisse 
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A Comunicação acompanha todos os passos da produção da arte – da elaboração do briefing, 

contratação de designer para elaboração das peças, consulta aos CRESS, elaboração de roteiros 

para VT e spot de rádio, e acompanhamento gráfico.  

 

Agenda Assistente Social 2013 

Contratação para produção editorial e gráfica da agenda, bem como a impressão. O tema de 

2013 foi Sem Movimento não há Liberdade e foram produzidos dois modelos: convencional e de bolso. 

Em conformidade com as solicitações dos anos anteriores, para 2013 o CFESS aumentou em 1.000 o 

quantitativo de agendas convencionais, produzindo, no total, 4.500 exemplares desse modelo. As 

agendas de Bolso tiveram a tiragem aumentada em 500 unidades, totalizando 2.500. Mais uma vez, 

o número de agendas, ainda que maior que o de 2012, não atendeu a toda a demanda da categoria, 

que vem se ampliando anualmente.  

 

Monitoramento da campanha de gestão “Sem Movimento Não Há Liberdade”: 

 A Comissão de Comunicação vem acompanhando todas as etapas de realização da 

campanha. 

O processo começou em abril de 2012, com uma ampla pesquisa de agências de publicidade 

em todo o Brasil, para elaborar a peça-chave da campanha (cartaz e slogan). A partir da definição 

da empresa, que apresentou menor preço, foi criado o cartaz, apresentado como teaser (pré-

lançamento) durante o Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos, realizado em 

setembro em Palmas (TO), antecedendo o Encontro Nacional CFESS-CRESS de 2012.  

Em outubro de 2012, foi realizada licitação para empresa desenvolver a campanha, que tem 

como atividades: planejamento estratégico, criação de peças gráficas, criação de hotsite, produção 

de spot de rádio, criação de roteiro para vídeo, estudo de mídias, atualização do hotsite e 

monitoramento da campanha nas redes sociais. 

A Comissão de Comunicação se reuniu, via skype, diversas vezes, com a JBis Propaganda, 

vencedora da licitação, e tem monitorado e coordenado todas as ações referentes à campanha.  

 

Ações de apoio a outras comissões 

Nas listas de tarefas realizadas, nos quadros acima, já incluímos aquelas demandadas por 

outras comissões, mas destacamos aqui, novamente: elaboração do material da Campanha em 

defesa de Concursos Públicos para Assistentes Sociais; elaboração do material em defesa do 

Estágio Supervisionado; e a campanha de gestão Sem Movimento Não Há Liberdade.  

 

Ações diretas, dispersas e variadas. 
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 Elaboração de briefings diversos (Dia do/a Assistente Social; Agenda Assistente Social 2013; 

campanhas diversas); 

 Cotação de preços: materiais gráficos, filmagens, edição de vídeos, transcrições, faixas, inserção 

na mídia, dentre outros, para os diversos eventos realizados pelo CFESS;  

 Contato com gráficas, produtoras de vídeos e outras empresas envolvidas nas atividades já 

citadas; 

 Atendimento a solicitações de materiais: CRESS, parceiros, conselheiros/as, outros; 

 Atualização de mailing do CFESS e envio de notícias por e-mail; 

 Postagens no Facebook e Twitter, bem como inserção de conteúdos nesses espaços;  

 Respostas a e-mails; 

 Atualização do site do CFESS e elaboração das seguintes matérias: 

 

Tabela – Lista de matérias publicadas em 2012 

11/01/2012 Plebiscito 10% do PIB para Educação pública divulga relatório 

12/01/2012 CFESS estará no Fórum Social Mundial, no Rio Grande do Sul 

20/01/2012 CFESS se manifesta contra a criminalização social em SP 

23/01/2012 Enfrentar o enfrentamento: reunião pró Frente Nacional sobre 

Drogas ocorrerá dia 1º/2 

26/01/2012 31º Congresso do Andes-SN tem a participação do CFESS 

30/01/2012 CFESS segue na estrada, agora em Rondônia 

02/02/2012 Começa o primeiro Conselho Pleno de 2012 

02/02/2012 Fórum Social Temático 2012 tem a participação do CFESS 

03/02/2012 CFESS passa a integrar a Frente Nacional de Entidades sobre Drogas 

03/02/2012 Somos todos/as Pinheirinho! 

06/02/2012 Vem aí o Seminário de Serviço Social na Educação 

10/02/2012 Simpósio sobre Serviço Social no Mundo 

10/02/2012 CFESS avalia participação no Fórum Nacional DCA 

14/02/2012 Preparação para o XIV CBAS já começou 

17/02/2012 CFESS participa de audiência pública sobre as 30 horas 

24/02/2012 Por uma política inclusiva sobre drogas! 

01/03/2012 FNTSUAS finaliza a minuta da carta de princípios 

08/03/2012 8 de março: luta e resistência pela emancipação das mulheres 

12/03/2012 Brasil sedia reunião do Comitê Mercosul 

13/03/2012 Workshop celebra conquistas para o Serviço Social 

http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=735
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=736
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=737
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=738
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=738
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=739
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=740
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=741
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=742
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=743
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=744
http://www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=745
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14/03/2012 Simpósio internacional aborda trabalho e formação profissional 

19/03/2012 CFESS debate o direito à cidade com movimentos sociais 

20/03/2012 CFESS na estrada: agora na Paraíba e no Rio Grande do Norte 

20/03/2012 Dia Mundial de Serviço Social 

22/03/2012 Em defesa da população em situação de rua 

26/03/2012 Coordenação Nacional do FNTSUAS se reúne no CFESS 

27/03/2012 Servidores/as públicos preparam marcha em Brasília 

28/03/2012 Conselho Pleno do CFESS se reúne nesta semana 

29/03/2012 CFESS recebe o relatório da Comissão Especial 

30/03/2012 PL Educação será votado na Comissão de Seguridade da Câmara 

04/04/2012 Marcha de servidores/as federais reúne 4 mil em Brasília 

12/04/2012 Encontro reunirá assistentes sociais do INSS de todo o Brasil 

12/04/2012 CFESS publica Resolução em defesa do Estado laico 

13/04/2012 Conselho Federal divulga nota sobre as 30 horas semanais 

13/04/2012 Aborto de fetos anencéfalos não é crime 

17/04/2012 CFESS é reeleito para a coordenação do FNTSUAS 

17/04/2012 Terra para a nossa liberdade! 

18/04/2012 PL Educação é aprovado na Comissão de Seguridade da Câmara 

19/04/2012 CFESS lança manifesto sobre o Dia da Luta Indígena 

20/04/2012 Impasse dificulta tramitação do PL piso salarial 

25/04/2012 Conselho Federal realiza primeira reunião do GT Gestão do Trabalho 

26/04/2012 Encontro marca a luta e resistência de assistentes sociais do INSS 

26/04/2012 Começa o Conselho Pleno do CFESS 

27/04/2012 CFESS participa de debate sobre as 30h semanais 

27/04/2012 Ensino à distância é pauta de reunião do CFESS 

01/05/2012 Serviço Social se faz na luta! 

04/05/2012 Seminário de Serviço Social na Educação: veja a lista final de 

inscritos/as 

04/05/2012 CFESS debate a Política sobre Drogas do governo federal 

08/05/2012 Inscrições para o XIII ENPESS já começaram 

10/05/2012 CFESS é candidato nas eleições do CNAS 

10/05/2012 Código de Ética comentado será lançado em 14/5. Participe! 

15/05/2012 Parabéns, assistente social! 
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15/05/2012 CFESS apoia luta em defesa de desaparecidos/as políticos/as da 

Ditadura Militar 

17/05/2012 Conselho Federal reafirma posicionamento sobre o DSD 

17/05/2012 Marcha reivindica aprovação de PL contra homofobia 

18/05/2012 CFESS lança manifesto sobre o Dia da Luta Antimanicomial 

21/05/2012 Código de Ética comentado já está disponível para a categoria 

22/05/2012 CFESS apoia movimento grevista de Universidades Federais 

24/05/2012 Frente Nacional sobre Drogas divulga nota pública 

24/05/2012 Conselho Federal lança novo Manifesto 

25/05/2012 CFESS se mobiliza pela aprovação do PL Educação 

28/05/2012 CFESS é contra o Ato Médico 

28/05/2012 Quarta-feira é dia de luta em todo o Brasil 

29/05/2012 Frente sobre Drogas e Direitos Humanos se reúne no CFESS 

30/05/2012 Saúde da mulher em pauta 

31/05/2012 Veja como foi o Dia Nacional de Luta 

04/06/2012 Acompanhe a transmissão online do Seminário Nacional de Serviço 

Social na Educação 

05/06/2012 Maceió recebe o Seminário de Serviço Social na Educação 

05/06/2012 Serviço Social, socorro! 

08/06/2012 Seminário fortalece Serviço Social na Educação 

11/06/2012 Serviço Social e Psicologia se posicionam sobre as eleições do CNAS 

11/06/2012 Primeira edição do Código de Ética comentado está esgotada 

13/06/2012 Conselho Pleno do CFESS começa nesta quinta-feira 

14/06/2012 Envio de trabalhos para o XIII ENPESS tem prazo prorrogado até 5 

de julho 

15/06/2012 CFESS se reúne com conselheiros/as do CFP 

18/06/2012 O SUS é de todos/as! 

19/06/2012 CFESS reafirma apoio à greve das Universidades Federais 

21/06/2012 Saúde em pauta na agenda do Conselho Federal 

25/06/2012 CFESS na estrada: agora em Minas Gerais 

26/06/2012 CFESS lança manifesto sobre o Dia Internacional de Combate às 

Drogas 

28/06/2012 Dia Mundial do Orgulho LGBT 

29/06/2012 Luta pelo Serviço Social na Educação tem vitória importante 
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02/07/2012 Entidades de Serviço Social se manifestam sobre crise no Paraguai 

02/07/2012 CFESS inaugura perfil em redes sociais 

05/07/2012 CFESS participa de seminário sobre os crimes da Ditadura Militar 

06/07/2012 Discussão sobre a Saúde Mental leva o CFESS à Câmara dos 

Deputados 

06/07/2012 Conselhos federais discutem avaliação de cursos superiores 

07/07/2012 CFESS critica projeto que propõe cura gay 

10/07/2012 Conjunto CFESS-CRESS elabora versão preliminar do Plano de 

Gestão do Trabalho 

10/07/2012 Frente sobre Drogas e Direitos Humanos promoverá audiências 

públicas Brasil afora 

15/07/2012 CFESS critica Conferência Nacional da Criança e do Adolescente 

17/07/2012 Vem aí a Marcha dos Servidores Federais em greve 

17/07/2012 Veja a Nota de Convocação para o 14º CBAS 

18/07/2012 CFESS e CRESS debatem estratégias de combate à inadimplência 

18/07/2012 INSS promete convocar 200 assistentes sociais até dezembro 

19/07/2012 Marcha dos Servidores Federais em greve reivindica: “Negocia, 

Dilma!” 

19/07/2012 CFESS defende Serviço Social crítico na Conferência Mundial 

20/07/2012 Conselho Pleno do CFESS analisa propostas para os Encontros 

Descentralizados 

24/07/2012 Sociojurídico em debate: veja a nova publicação 

25/07/2012 Começam nesta quinta os Encontros Descentralizados 2012 

26/07/2012 Vem aí o Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos 

27/07/2012 CFESS debate ética no Serviço Social da Previdência 

09/08/2012 Seminário debate sistema prisional brasileiro 

13/08/2012 CFESS e CRESS-RJ preparam seminário sobre organização sindical 

15/08/2012 Debates estaduais preparam categoria para o Seminário de Direitos 

Humanos 

17/08/2012 Frente sobre Drogas solicita audiência pública na Câmara 

23/08/2012 GT finaliza primeira versão do documento Serviço Social no campo 

sociojurídico. 

23/08/2012 Começa o Conselho Pleno do CFESS 

27/08/2012 Comissões do FNTSUAS traçam plano de trabalho 
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31/08/2012 CFESS divulga Parecer Jurídico sobre elaboração de estudos e laudos 

04/09/2012 Senado debate atuação de conselhos profissionais contra a 

homofobia 

06/09/2012 Direitos humanos em debate: começa o Seminário Nacional 

07/09/2012 Segundo dia de evento discute direitos humanos na prática 

profissional 

07/09/2012 Movimentos sociais emocionam participantes no Seminário Nacional 

07/09/2012 Livro sobre atribuições profissionais ganha edição ampliada 

09/09/2012 Palmas sedia o 41º Encontro Nacional CFESS-CRESS 

11/09/2012 Conjunto CFESS-CRESS define agenda para 2013 

17/09/2012 Comissão concede anistia a assistente social 

17/09/2012 Frente critica implantação da EBSERH 

20/09/2012 CFESS participa de seminário sobre Ética Profissional 

20/09/2012 Carlos Nelson Coutinho: presente! 

21/09/2012 Seminário sobre Organização Sindical acontece nos dias 30 e 31/10 

26/09/2012 Estão tratando ser humano como mercadoria 

27/09/2012 INSS publica distribuição de novas vagas do concurso para 

assistentes sociais 

28/09/2012 Debate sobre aborto não deve ser polarizado 

03/10/2012 CFESS divulga relatório final do 41º Encontro Nacional 

05/10/2012 Direitos da população idosa em pauta no CFESS 

11/10/2012 Conselho Federal debate a profissão com países da América Latina 

17/10/2012 CFESS participa do Congresso Paranaense de Assistentes Sociais 

19/10/2012 Situações de desastres requerem assistentes sociais 

22/10/2012 Decisão judicial ameaça vida de comunidade indígena 

22/10/2012 Contra a baixaria na TV! 

24/10/2012 Inscrições abertas para o Seminário sobre Sistema Prisional 

31/10/2012 Assistentes sociais estão inseridos/as na luta de classes 

01/11/2012 Pela unidade da classe trabalhadora: autônoma, livre e classista! 

02/11/2012 Conselho Pleno do CFESS debate ações para 2013 

02/11/2012 50 anos do CFESS em pauta: conheça a nova Revista Inscrita 

13/11/2012 CFESS debate a nova NOB-SUAS 

14/11/2012 Desafios da atuação no sistema prisional brasileiro em discussão 
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14/11/2012 Seminário abordará o enfrentamento às drogas no Brasil 

20/11/2012 Com racismo não há liberdade 

21/11/2012 Autoritarismo e desumanização não resolvem o problema das drogas 

23/11/2012 Pós-graduação também é alvo da mercantilização 

25/11/2012 Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres 

26/11/2012 Começa mais uma edição do Ética em Movimento 

28/11/2012 Participe do 14º CBAS: site do evento está disponível 

29/11/2012 SOS Educação: condições de trabalho e democracia já! 

30/11/2012 Seminário debate o trabalho no SUAS 

30/11/2012 CFESS é reeleito para gestões do CNS e do CONANDA 

30/11/2012 Conselho Federal debaterá o PL Educação em audiência pública 

03/12/2012 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

05/12/2012 Ética em movimento conclui mais uma edição 

06/12/2012 CFESS realiza o último Conselho Pleno de 2012 

07/12/2012 Audiência destaca o trabalho multidisciplinar na Educação 

10/12/2012 Campanha "Sem movimento não há liberdade" 

10/12/2012 CFESS lança oficialmente a Campanha de Gestão 

11/12/2012 CFESS Manifesta repúdio à proposta de redução da maioridade 

penal 

11/12/2012 Encontro dos Conselhos da Comunidade tem participação do CFESS 

13/12/2012 MPF e AGU são favoráveis à constitucionalidade da lei das 30h 

13/12/2012 Folder para a mídia: CFESS lança novo material sobre o Serviço 

Social 

14/12/2012 CFESS lança a Agenda 2013 da categoria 

17/12/2012 FNTSUAS realiza seu primeiro seminário 

19/12/2012 CFESS toma posse para mais uma gestão no CNS 

26/12/2012 INSS publica novas nomeações do concurso de 2008 

28/12/2012 Um 2013 de luta e resistência para você que constrói o Serviço Social 

cotidianamente! 

 

6.3 AVALIAÇÃO  

Pode-se afirmar que, em 2012, as ações da Comunicação abriram caminho para maior 

inserção do Serviço Social na mídia. A utilização das redes sociais, como Facebook e Twitter, 

ampliou o alcance da informação sobre a profissão para a categoria e a sociedade. Mas, mais do 
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que isso, nos propôs alguns desafios: que tipo de linguagem devemos utilizar para que nossa 

mensagem seja mais bem compreendida? E nesse bojo inclui-se, também, o debate sobre a 

utilização de uma linguagem não sexista, que será um dos temas a ser discutido no 2ª Seminário 

Nacional de Comunicação, que antecederá o 42º Encontro Nacional CFESS-CRESS, em Recife (PE). 

A campanha de gestão Sem Movimento Não Há Liberdade também tem contribuído bastante 

para o diálogo do serviço social com a população, tendo em vista que abordamos temas com os 

quais a profissão tem relação direta em seu exercício profissional, bem como com os movimentos 

sociais que lutam contra as violações de direitos que ocorrem cotidianamente na sociedade 

brasileira. 

Abrimos um caminho também para nos aproximarmos da imprensa, ao organizarmos um 

material sobre o serviço social, feito exclusivamente para jornalistas. Nossa tarefa agora é, com esta 

publicação, dar visibilidade à profissão, como fonte de informação para a mídia.  

Destacamos também que 2012 foi um ano intenso, repleto de eventos, que ampliaram 

significativamente as demandas da Comunicação. Foram três seminários nacionais, todos com 

filmagem e transmissão online, mais um encontro nacional e um workshop internacional, para cujas 

realizações tivemos que concentrar esforços. Ainda assim, mantivemos o site e nossas redes sociais 

atualizadas constantemente.  

O CFESS foi ainda premiado no concurso mundial de fotografia da Federação Internacional 

de Trabalhadores Sociais (FITS), sendo 1º lugar na categoria voto popular, durante a Conferência 

Mundial de Serviço Social, em Estocolmo (Suécia). A foto é de autoria do jornalista Diogo Adjuto, 

da assessoria de comunicação do CFESS.  

O calendário de eventos de 2012 acabou influenciando em alguns projetos que tínhamos em 

vista: a veiculação de vídeo na internet, por exemplo, foi um dos que não conseguimos concluir. 

Por isso, torna-se mais um desafio para 2013. 

Para comemorar os 50 anos do CFESS, lançamos a Revista Inscrita 13, que ganhou uma nova 

identidade visual e resgatou a história do Conselho Federal, tão significativa para pensarmos a 

própria trajetória de construção do serviço social no Brasil. 

Demos início também à reformulação do site, para deixá-lo mais dinâmico e, principalmente, 

totalmente acessível. E acessibilidade é prioridade para 2013, já que temos como deliberação 

estudar a impressão do Código de Ética do/a Assistente Social em braile e a produção do mesmo 

em áudio. 

O ano de 2012 também foi inovador, ao realizar a elaboração de um CFESS Manifesta sobre o 

Dia Nacional contra a Baixaria na TV, de autoria dos dois profissionais da assessoria de comunicação 

do CFESS. No texto, além de uma crítica à programação televisiva atual no Brasil, os autores fazem 
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reflexões sobre a implementação e prática da Política de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS 

durante o último ano, bem como os desafios que se colocam.  

Mas, a grande tarefa para a Comunicação, sem dúvida, é a organização do 3º Seminário 

Nacional de Comunicação do Conjunto. Pois nele poderemos fazer uma avaliação das nossas 

atividades, pensar em estratégias para inserção da profissão na imprensa e, mais uma vez, discutir 

e defender a comunicação como um direito.    
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7. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS E NO SENADO 

Projeto de lei Tramitação Posição CFESS Ações realizadas 
pelo CFESS 

Projetos de Lei sobre Piso Salarial 

PL 4022/ 2008 e PL 5278/2009 

PL 4.022/2008 

Propõe a inclusão de 
artigo na Lei 8.662/93 
definindo piso salarial de 
R$ 960,00 para uma 
jornada de 44 horas 
semanais. 

Apresentado em 2008 na 
Câmara de autoria do 
deputado Jorge Maluly 
(DEM/SP). 

 

Apensado o PL 5.278/2009 
que propõe alteração da 
lei 8.662/93 definindo 
piso salarial de R$ 
3.720,00 para uma jornada 
de seis horas diárias e 
trinta horas semanais. 

Apresentado em 2009 na 
Câmara pela deputada 
Alice Portugal (PC do B-
BA) 

 

Esses 2PLs passaram a 
tramitar juntos por 
tratarem da mesma 
matéria 

Encaminhado para 
apreciação na 
Comissão de 
Trabalho 
Administração e 
Serviço Público 
(CTASP) sendo 
designada relatora a 
deputada Alice 
Portugal que 
apresentou 
substitutivo 
propondo piso 
salarial de R$ 
3.720,00. 

A deputada deixou 
de fazer parte dessa 
comissão e o seu 
substitutivo não foi 
aceito. (a deputada 
transformou seu 
substitutivo em um 
novo PL- 5278) 

Relatoria passou 
para a deputada 
Thelma de Oliveira 
(PSDB/MT) que 
apresentou parecer 
acatando o PL 5278 
que propõe piso 
salarial de R$ 
3.720,00 para 30 
horas semanais. 

Aprovado na 
CTASP em 
dezembro/2009 

Seguiria para 
apreciação na CCJC, 
mas houve 
requerimento do 

REJEIÇÃO AO 
PL 4.022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORÁVEL 
AO PL 5.278/2009 

Tão logo o CFESS 
tomou conhecimento 
do PL 4.022, 
articulou de 
imediato com a 
relatora do PL 
deputada Alice 
Portugal 
manifestando 
posição contrária, o 
que levou a 
deputada a 
apresentar um 
substitutivo com o 
valor de R$ 3.720,00, 
transformando-o 
posteriormente em 
um novo PL. 

Informes atualizados 
no site, pelo mailing 
e para os CRESS, 
solicitando a 
mobilização e 
manifestação da 
categoria e das 
entidades junto aos 
parlamentares para 
aprovação do PL 
5.278. 

Aprovação de 
Moções de Apoio ao 
PL nos Encontros 
Nacionais CFESS/ 
CRESS e no 
Seminário da Virada, 
encaminhadas à 
Câmara. 

Agendamento de 
reunião com o 
relator na CFT, 
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deputado João Dado 
para ser apreciado 
também na 
Comissão de 
Finanças e 
Tributação (CFT).  

Em abril/2010 foi 
designado relator 
nessa comissão, o 
deputado Guilherme 
Campos (DEM-SP). 
No prazo para 
emendas foram 
apresentadas 2 que 
se referem: 1. Que o 
estabelecimento do 
piso salarial seja 
definido nas 
Convenções 
Coletivas de 
Trabalho; 2. Retira o 
INPC como índice 
de reajuste do piso 
salarial.   

O relator ainda 
apresentará o seu 
Parecer que poderá 
acatar ou não as 
emendas 
apresentadas. 

Até o encerramento 
dos trabalhos 
legislativos em 
dezembro/2010, o 
relator não 
apresentou sua 
manifestação. 

Matéria arquivada 
no final da 
legislatura. 

Desarquivada pela 
autora do PL 
5278/2009 (Alice 
Portugal), em 
16/2/11, portanto, 
retoma a sua 
tramitação na CFT. 

11/4/11- Designado 
o deputado Mauro 
Nazif na CFT e 

deputado Guilherme 
Campos, porém 
desmarcada pelo 
deputado. 

A presidente e 1ª 
tesoureira do CFESS 
reuniram-se com o 
novo relator do PL 
deputado Mauro 
Nazif, no dia 
8/6/2011, que se 
comprometeu com o 
apoio ao PL e 
elaboração de 
Parecer favorável 
sobre a matéria. 
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reabertura prazo 
para apresentação 
de emendas. No 
prazo, não foram 
apresentadas 
emendas. 

23/8/2012 – Relator 
apresentou seu 
Parecer favorável ao 
PL, rejeitando 
também as emendas 
apresentadas em 
abril/2010. 

No momento 
aguarda agenda 
para votação na 
CFT.  

Projetos de Lei sobre Serviço Social na Educação 

PL 3688/2000 e PEC 13/2007.  

PL 3.688/2000 que após 
aprovado na Câmara foi 
transformado em PLC 

060/2007, no Senado. 

Dispõe sobre a prestação 
de serviços de psicologia 
e serviço social nas 
escolas públicas de 
educação básica  

Apresentado em 2000 na 
Câmara Federal de 
autoria do deputado José 
Carlos Elias (PTB/ES). 

Tramitou Câmara 
entre 2000 e 2007 na 
Comissão de 
Educação e Cultura 
(CEC) e na CCJC, 
com êxito na sua 
aprovação. 

No Senado tramitou 
e foi aprovado nas 
Comissões de 
Educação (CE) e 
Assuntos Sociais 
(CAS) entre 2007 e 
2009. 

Aprovado na CAS 
em abril de 2009. 

Foi incluído na 
Ordem do Dia para 
votação no Plenário 
do Senado em 
maio/09, sendo 
apreciado e 
aprovado em 1º. 
turno em 
dezembro/09. 

Continuou na pauta 
aguardando votação 
em turno 
suplementar, o que 

FAVORÁVEL 
(substitutivo 
aprovado no 
Senado) 

Articulação com o 
Conselho Federal de 
Psicologia propondo 
alterações ao texto 
original que previa o 
atendimento aos 
educandos por 
profissionais de 
saúde pelo SUS e por 
meio da política de 
assistência social, 
não garantindo as 
equipes 
multiprofissionais 
nas escolas. 

Discussão com o 
relator, senador 
Flávio Arns, que 
acatou e apresentou 
um substitutivo que 
teve aprovação na 
CAS, no qual ficou 
estabelecida a 
obrigatoriedade dos 
serviços de 
psicologia e serviço 
social na própria 
rede pública de 
educação básica.  

Além disso, foi 
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ocorreu em 
novembro/2010. 

De acordo com o 
regimento interno, o 
projeto retorna à 
Câmara, casa de 
origem, tendo em 
vista que houve 
emendas no Senado. 

Em 21/8/2010 foi 
remetido à Câmara 
com o substitutivo 
aprovado no 
Senado. 

Em 24/11/2010 foi 
recebido na CSSF e 
somente em 
7/4/2011 foi 
designado o novo 
relator, o deputado 
Arnaldo Faria Sá 
(PTB/SP). 

O PL tramitará 
novamente nas 
Comissões: CSSF, 
CEC e CCJC. 

Na CSSF, em 
8/12/11, o relator 
deputado Arnaldo 
Faria Sá, emitiu 
parecer favorável ao 
substitutivo 
aprovado no 
Senado. 

Em 18/4/12 o 
parecer favorável foi 
votado e aprovado 
por unanimidade na 
CSSF. 

Em maio/12 o Pl foi 
remetido á CEC, 
sendo designada 
relatora, a dep. 
Keiko Ota. 

Relatora requereu a 
realização de 
audiência pública na 
CEC em conjunto 
com a CSSF em 

proposto pelo CFESS 
e acatado pelo 
relator a substituição 
do termo 
“profissionais de 
assistência social” 
(que constava no 
texto original) por 
“profissionais de 
serviço social”, o que 
garantirá a 
contratação de 
assistentes sociais. 

Informes atualizados 
no site, pelo mailing 
e para os CRESS, 
solicitando a 
mobilização e 
manifestação da 
categoria e das 
entidades junto aos 
parlamentares para 
aprovação da 
matéria. 

Comparecimento às 
sessões das 
Comissões quando a 
matéria foi votada e 
ao Plenário em 
algumas sessões em 
que a matéria seria 
discutida.  

 

Aprovação de 
Moções de Apoio ao 
PLC nos Encontros 
Nacionais CFESS/ 
CRESS e no 
Seminário da Virada, 
encaminhadas ao 
Senado. 

No período de 
realização do XIII 
CBAS, a defesa do 
PLC 060 fez parte 
das reivindicações 
da categoria no Ato 
Político realizado 
pelas/os 
participantes do 
evento em Brasília, 
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parceria com a 
deputada Érika 
Kokay, sendo 
indicada a data de 
6/12/2012.  

Realizada audiência 
pública na data 
proposta, tendo a 
participação do 
CFESS na mesa, 
juntamente com 
outras entidades, 
convidadas pela 
relatora do PL. 

No momento 
aguarda-se a 
apresentação do 
parecer da relatora 
para posterior 
votação na CEC. 

em 3/8/2010. 

Gestões junto à 
presidência da CSSF 
para inclusão do 
Parecer do relator na 
pauta da comissão. 

Reunião com a 
deputada relatora, 
juntamente com o 
CFP, solicitando seu 
parecer favorável ao 
PL. 

Mobilização junto 
aos CRESS, 
assistentes sociais e 
estudantes para 
participação na 
audiência pública, 
em 6/12/12. 
Estiveram presentes 
os CRESS AL, BA, 
DF, GO, RJ, RN, SP e 
TO, além de diversos 
assistentes sociais da 
base (DF), 
estudantes e 
docentes UnB, que 
lotaram o Plenário 
Florestan Fernandes. 

CFESS foi 
representado na 
mesa de debate pela 
conselheira Maria 
Elisa Santos Braga, 
tendo ainda a 
participação de 
Carlos Felipe Nunes 
Moreira, 
representando o GT 
Educação do 
Conjunto CFESS/ 
CRESS, conselheiro 
do CRESS-RJ. 
Participou também o 
CFP e outras 
entidades 
convidadas pela 
relatora do PL.  

Divulgação de 
matéria no site do 
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CFESS. 

PEC 13/2007 

Propõe a garantia aos 
alunos de ensino 
fundamental e médio 
atendimento por equipe 
formada por psicólogos e 
assistentes sociais.  

Acrescenta inciso ao art. 
208 da Constituição 
Federal de 1988.  

Apresentada na Câmara 
em 2007 pelo deputado 
Valtenir Luiz Pereira 
(PSB-MT). 

Teve como relator na 
CCJC o deputado 
Vital Rego Filho 
(PMDB-PB), que se 
manifestou 
favoravelmente, 
sendo aprovada 
nessa comissão em 
20/09/07. 

Por tratar-se de 
Emenda 
Constitucional 
necessita de Parecer 
de Comissão 
Especial. 

Em 07/10/08 foi 
aprovado 
Requerimento 
solicitando a criação 
da Comissão. 

Em 23/03/09 foi 
assinado Ato da 
Presidência da 
Câmara para criação 
da Comissão 
Especial que será 
composta de 17 
titulares e 17 
suplentes, porém os 
membros para 
composição da 
Comissão não foram 
designados. 

Em 31/1/11 foi 
encerrada a 
Comissão Especial e 
arquivada a PEC em 
razão do término da 
Legislatura, porém 
em 23/8/11 o autor 
solicitou o seu 
desarquivamento, o 
que ocorreu em 
30/8/11. Na mesma 
data foi solicitada a 
nomeação de 
comissão especial 
para analisar o teor 
da matéria, sendo 

FAVORÁVEL O GT de Educação 
do CFESS se reuniu 
com o autor da PEC 
em novembro/08 
indicando seu apoio. 

Informes atualizados 
no site, pelo mailing 
e para os CRESS, 
solicitando a 
mobilização e 
manifestação da 
categoria e das 
entidades junto aos 
parlamentares para 
aprovação da 
matéria. 
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reiterada essa 
solicitação em 
8/11/11. 

Em 10/4/2012 o 
deputado reiterou a 
solicitação para 
composição da 
Comissão 
Temporária 
destinada a proferir 
parecer à Proposta 
de Emenda à 
Constituição.  

Projeto de Lei sobre Inclusão do Assistente Social no PSF 

PL 6.271/2009 

Dispõe sobre a inclusão 
obrigatória de assistentes 
sociais nas equipes do 
Programa Saúde da 
Família.  

Apresentado em 2009 
pelo deputado Maurício 
Trindade (PR/BA). 

 

Encaminhado à 
Comissão de 
Seguridade Social e 
Família (CSSF), 
sendo designado o 
deputado Saraiva 
Felipe (PMDB/MG) 
para relatoria. 

Em abril/2010 abriu-
se prazo regimental 
para apresentação 
de emendas. 
Encerrado o prazo, 
não foram 
apresentadas 
emendas. 

O relator ainda não 
apresentou seu 
Parecer. 

Matéria arquivada 
no final da 
legislatura. 

Desarquivada pelo 
autor (Maurício 
Trindade), em 
17/2/11, portanto 
retoma a sua 
tramitação na CSSF. 

Em 26/5 foi 
designado novo 
relator, o deputado 
Rogério Carvalho 
(PT/SE), e reaberto 
prazo para 

FAVORÁVEL – 
com ressalvas 

A Comissão de 
Seguridade Social e 
COFI do CFESS 
analisaram o PL com 
vistas a sugerir seu 
aprimoramento nos 
seguintes 
aspectos:alteração na 
redação, 
substituindo 
“Programa de Saúde 
da Família” por 
“Estratégia de Saúde 
da Família”; alterar 
“ESF ou NASF” por 
“ESF e NASF”.  

Elaboração de 
documento a ser 
encaminhado aos 
parlamentares, 
visando subsidiá-los 
na discussão do PL, 
assim como reunião 
com o relator 
apresentando as 
sugestões de 
aprimoramento ao 
texto.  

Será agendada 
reunião com o 
relator para 
apresentação das 
sugestões para 
melhoria do texto. 

Reunião do CFESS 
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apresentação de 
emendas. 

No prazo regimental 
não foram 
apresentadas 
emendas. 

Em 10/7/12 o 
deputado relator 
apresentou seu 
parecer pela 
aprovação, 
indicando, no 
entanto, duas 
emendas, quais 
sejam: 1. Dispõe sobre 
a inclusão de 
assistentes sociais nas 
unidades de Atenção 
Primária à Saúde; 2. 
Que o assistente social, 
devidamente 
registrado no 
respectivo conselho 
integrará as equipes 
das unidades de 
Atenção Primária à 
Saúde. 

O parecer foi 
aprovado na CSSF, 
em 5/9/2012 e 
encaminhado à CFT, 
em 13/9/12. 

Em 22/11 foi 
designado relator, o 
dep. Aelton Freitas 
(PR/MG). 

Aberto prazo para 
apresentação de 
emendas, não houve 
pronunciamento de 
nenhum 
parlamentar. 

PL aguarda 
apresentação do 
parecer do relatar na 
CFT. 
 

com o relator em 
11/4/12, 
oportunidade em 
que as conselheiras 
do CFESS, 
manifestaram 
sugestões para 
melhoria do texto; 
no entanto, o relator 
apresentou algumas 
restrições ao PL, por 
entender que o/a 
assistente social 
deveria compor as 
unidades de atenção 
primária à saúde. 

As emendas estão 
sendo analisadas 
pelo CFESS, para 
posterior 
interlocução com os 
parlamentares da 
CFT. 

 

Projeto de Lei Complementar sobre Criação das Fundações Estatais de Direito Privado. 

PLP 92/2007 Em tramitação na 
Câmara, obtendo 

REJEIÇÃO O CFESS, por meio 
de sua representação 
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Projeto de Lei 
Complementar de autoria 
do Poder Executivo, 
apresentado em 2007 na 
Câmara Regulamenta o 
inciso XIX do art. 37 da 
Constituição Federal, 
para definir as áreas de 
atuação de fundações 
instituídas pelo poder 
público.  

 

aprovação na 
CTASP CCJC. 

 

Desde 24/03/09 está 
incluído na pauta do 
Plenário, mas ainda 
não foi votado por 
pressão dos 
movimentos sociais 
contrários à 
aprovação da 
matéria.  

Em 13/05/09 
representantes da 
sociedade civil do 
CNS buscaram 
interlocução junto às 
lideranças 
partidárias tendo 
sido acordado um 
adiamento de 60 
dias para a 
apreciação do PLP, 
porém esse acordo 
foi rompido em 
20/05 e deputados 
apresentaram 
requerimento de 
urgência para 
votação da matéria.  

Após essas 
manifestações, a 
matéria retornou à 
pauta do Plenário da 
Câmara, porém não 
apreciado por 
acordo dos líderes 
dos partidos. 

Encontra-se sem 
andamento desde 
junho de 2009.  

Há solicitações de 
realização de 
audiência pública, 
porém até o 
momento não 
deliberado. 

no Conselho 
Nacional de Saúde, 
tem se posicionado 
juntamente com 
outros movimentos 
da área da saúde, 
contrariamente a 
esse PLP por 
considerá-lo uma 
ameaça ao SUS.  

Em 17/06, o CFESS 
esteve presente nas 
manifestações 
públicas organizadas 
pelo Fórum Nacional 
de Lutas Contra o 
PLP 92/07, que 
ocorreram em 
Brasília. 

Aprovação de 
Moções de Repúdio 
ao PLP nos 
Encontros Nacionais 
CFESS/ CRESS, no 
Seminário Nacional 
de Saúde e no 
Seminário da Virada, 
encaminhadas à 
Câmara. 

Projeto de Lei sobre Criminalização da Homofobia 
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PL 5003/2001 que após 
aprovado na Câmara foi 
transformado em PLC 

122/ 2006, no Senado. 

Dispõe sobre a 
criminalização da 
homofobia e altera a Lei 
nº 7.716, que define os 
crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de 
cor, para incluir os crimes 
resultantes de preconceito 
de gênero, sexo, 
orientação sexual e 
identidade de gênero.  

Apresentado na Câmara 
em 2006 pela deputada 
Iara Bernardi (PT-SP). 

 

Na Câmara tramitou 
entre 2001 e 2006, 
sendo aprovado na 
CCJC.  

No Senado foi 
aprovado na CDH e 
CAS, sendo a 
relatora a senadora 
Fátima Cleide (PT-
RO).  

Após aprovação da 
CAS, o PLC 
retornou a CDH 
onde a senadora 
Fátima Cleide foi 
mantida na relatoria 
nesta comissão. Em 
18/11/09 a relatora 
apresentou seu 
Parecer, o mesmo já 
aprovado 
anteriormente na 
CAS.  

Em dezembro/2009 
o senador Magno 
Malta e outros 
requereram a 
realização de 
audiência pública. 

Em fevereiro de 
2010, o requerimento 
foi aprovado e 
aguarda 
agendamento da 
audiência pública. 

Arquivado ao final 
da legislatura. 

Desarquivada em 
08/2/11. 

PLC retorna à sua 
tramitação original, 
ou seja, para a CDH 
e aguarda 
designação de nova 
relatoria. 

Em 2/3/2011 foi 
designada relatora a 
senadora Marta 
Suplicy, que em 

FAVORÁVEL O CFESS apóia 
integralmente esse 
PL, tendo 
desencadeado 
mobilização junto 
aos CRESS e 
assistentes sociais 
para envio de 
mensagens de apoio 
ao PLC e adesão à 
Campanha NÃO 
HOMOFOBIA, 
coordenada pelo 
Grupo Arco-Íris-RJ. 

Informes atualizados 
no site, pelo mailing 
e para os CRESS, 
solicitando a 
mobilização e 
manifestação da 
categoria e das 
entidades junto aos 
parlamentares para 
aprovação do PLC. 

Aprovação de 
Moções de Apoio ao 
PLC nos Encontro 
Nacionais CFESS/ 
CRESS e no 
Seminário da Virada, 
encaminhadas ao 
Senado. 

Posicionamento 
público em eventos 
nacionais, a exemplo 
da 1ª, 2ª, 3ª Marchas 
Contra a Homofobia, 
realizadas em 
Brasília, em 2010 e 
2011, 2012. 

Elaboração de 
CFESS Manifesta 
sobre a temática. 

Deliberação dos 
Encontros Nacionais 
CFESS/ CRESS, de 
posicionamento 
favorável ao PLC, 
assim como 
realização de ações 
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10/5 apresentou seu 
Parecer na CDH pela 
aprovação da 
matéria. No entanto, 
em 12/5, a mesma 
solicitou retirada da 
pauta da comissão, 
para reexame. 

Em 19/5/11 houve 
requerimento do 
senador Magno 
Malta para 
realização de 
audiência pública 
para instruir a 
matéria. 

Em 7/6/11 a 
Presidência recebeu 
o manifesto "Em 
defesa da liberdade 
de expressão, 
religiosa e 
institucional, da 
livre manifestação 
do pensamento e 
contra a aprovação 
do Projeto de Lei da 
Câmara nº 
122/2006", em 
audiência realizada 
no dia 1º de junho.  

A matéria 
permaneceu 
sobrestada, 
aguardando a 
realização de 
audiência pública, 
que se realizou em 
29/11/11.  

Em 29/11/11 
realizou-se a 94ª 
Reunião 
(Extraordinária) da 
Comissão 
Permanente de 
Direitos Humanos e 
Legislação 
Participativa, na 
forma de Audiência 
Pública. Após, a 
matéria foi 

políticas, em 
conjunto com outras 
entidades, em defesa 
do PLC.   

Marcar reunião com 
o relator para 
defender posição 
favorável ao PLC, 
assim como urgência 
na tramitação. 
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devolvida à relatora 
para reexame. 

Em 5/12/11, a 
relatora apresentou 
seu Parecer 
favorável na forma 
de novo substitutivo 
aser submetido à 
apreciação da CDH. 
Porém, em 8/12, a 
senador Marinor 
Brito (PSOL) 
apresentou voto em 
separado, se 
manifestando 
favorável ao texto 
anterior, já aprovado 
na CAS; considerou 
ainda que o texto 
substitutivo da 
relatora retrocede 
em relação aos 
debates já 
acumulados em 
relação ao combate à 
homofobia. Diante 
disso, a matéria foi 
retirada da pauta da 
comissão e 
reencaminhada à 
relatora para 
reexame. 

A senadora Marta 
Suplicy (relatora), 
requere a realização 
de audiência pública 
para discussão da 
matéria, indicando, 
na oportunidade a 
participação da 
ABGLT e suas 
afiliadas. 
Requerimento 
aprovado em 
29/3/12. 

Em seguida, o 
senador Magno 
Malta, requere a 
inclusão dos 
pastrores Silas 
Malafaia e Joide 
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Miranda, como 
expositores na 
audiência pública. 

Em reunião da 
comissão, em 
10/5/12, a relatora 
retira a solicitação de 
audiência pública. 

Entre 28/6 a 13/8, o 
PLC não tem 
andamento, sendo 
recebidas nesse 
período duas 
moções de apoio à 
sua aprovação. 

Em 18/9/12, em 
função do 
afastamento da 
senadora Marta 
Suplicy das suas 
atividades 
parlamentares, o 
PLC aguarda nova 
designação de 
relatoria. 

Em 17/12/12 o 
senador Paulo Paim 
avoca a relatoria do 
PLC. 

No entanto, até o 
momento não houve 
pronunciamento 
sobre a matéria. 

Projetos de Lei sobre condições de trabalho e contratação de Assistentes Sociais 

PL 3.145/2008 

Apresentado na Câmara 
em 2008 pela deputada 
Alice Portugal 
(PCdoB/BA) 

Dispõe sobre Dispõe 
sobre a contratação de 
assistentes sociais. 

Esse PL foi apresentado 
em 1996, pela então 
deputada Jandira Fegali, e 
naquele momento não 
obteve êxito.  

Tramitou na CSSF e 
em 19/08/09 o 
relator deputado 
José Linhares 
(PP/CE) apresentou 
seu parecer, 
modificando o 
quantitativo de 
profissionais por 
área de atuação com 
a redução pela 
metade da 
proporção de 
assistentes sociais 
por instituição, 

EM ANÁLISE 

 

 

O CFESS analisou o 
PL e considera 
preocupante essas 
alterações, e ainda, 
que as áreas de 
atuação identificadas 
no texto não 
representam a 
totalidade das áreas 
de atuação dos 
profissionais na 
atualidade e os 
quantitativos ali 
apontados são 
aleatórios, não se 
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  propondo ainda que 
essas alterações 
sejam feitas na lei 
8662.  

Foram apresentadas 
duas ementas 
acatadas pelo 
relator, modificando 
o quantitativo no 
que se refere aos 
ambulatórios. 

Em 22/09/09 o 
relator apresentou 
seu parecer final. 

Em março deste ano, 
por solicitação do 
relator, o PL foi 
retirado da pauta da 
CSSF. 

Em maio/2010 foi 
apresentado 
Requerimento, para 
determinar a 
inclusão da 
Comissão de 
Finanças e 
Tributação para se 
manifestar quanto à 
adequação 
financeira e 
orçamentária do PL. 

Em junho/2010 foi 
apresentado 
requerimento para 
apreciação também 
na CTASP. 

Em novembro/2010 
foi designado relator 
na CTASP, o 
deputado Luiz 
Carlos Busato 
(PTB/RS), que não 
se pronunciou sobre 
a matéria. 

Matéria arquivada 
no final da 
legislatura. 

Desarquivada pela 
autora do PL (Alice 

baseando em 
critérios objetivos. 
Entende-se que a 
definição deve se dá 
de acordo com a 
realidade de cada 
área e suas 
características 
específicas 
(municípios, zona 
rural/urbana, perfil 
dos usuários, 
modalidades de 
atendimento etc.).  

Tendo em vista o 
parecer do relator o 
CFESS irá analisar os 
seus argumentos 
para posterior 
posicionamento. 
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Portugal), em 
16/2/11, portanto, 
retomará a sua 
tramitação na 
CTASP. 

Em 29/3/11, na 
CTASP, foi 
designado relator, o 
deputado Roberto 
Balestra (PP/GO) e 
reaberto prazo para 
emendas. Encerrado 
o prazo, não foram 
apresentadas 
emendas. 

Em 3/8/11 o relator 
apresentou seu 
parecer pela rejeição 
do PL. 

Em 5/10/11, o 
deputado Eudes 
Xavier requereu a 
retirada do PL da 
pauta da comissão 
para análise. 

PL 3.150/2008.  

Apresentado na Câmara 
em 2008 pela deputada 
Alice Portugal 
(PCdoB/BA). 

Dispõe sobre as condições 
de trabalho dos 
assistentes sociais, 
garantindo pagamento de 
adicional de 
periculosidade e 
insalubridade aos 
assistentes sociais. 

Esse PL foi apresentado 
em 1996, pela então 
deputada Jandira Fegali, e 
naquele momento não 
obteve êxito. 

Encontra-se na 
CTASP da Câmara, 
tendo como relatora 
a deputada Gorete 
Pereira (PR/CE).  

No prazo regimental 
foram apresentadas 
3 emendas, das 
quais a relatora 
acatou uma delas 
que se referia à 
exclusão do 
adicional de 
periculosidade. 

Em março /2009, a 
relatora apresentou 
um texto 
substitutivo no qual 
manteve o adicional 
de insalubridade, no 
entanto, entendeu 
que tal matéria 
deveria ser incluída 
no texto da lei 8662. 

EM ANÁLISE O CFESS avalia que 
este PL não terá 
eficácia por si só, 
tendo em vista que a 
definição de 
pagamento de 
adicionais de 
insalubridade e 
periculosidade aos 
trabalhadores em 
geral se dá a partir 
da identificação das 
áreas insalubres e 
atividades 
periculosas que são 
definidas em 
legislação trabalhista 
específica que regula 
tal matéria.  

O CFESS avaliará o 
Parecer do relator e 
o substitutivo da 
deputada Sandra 
para definir sobre a 
necessidade ou não 
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Matéria aguarda 
apreciação na 
CTASP. 

Matéria arquivada 
no final da 
legislatura. 

Desarquivada pela 
autora do PL (Alice 
Portugal), em 
16/2/11, portanto, 
retomará a sua 
tramitação na 
CTASP. 

Em 3/5/11 foi 
designado relator o 
deputado Augusto 
Coutinho (DEM-PE) 
e reaberto prazo 
para apresentação 
de emendas. Não 
foram apresentadas 
ementas no prazo 
regimental. 

Em 16/6, o relator 
apresentou seu 
Parecer pela rejeição 
do PL, considerando 
que a matéria já 
possui 
regulamentação 
suficiente, sendo 
desnecessárias novas 
intervenções 
legislativas. O 
Parecer do relator 
será apreciado na 
CTASP. 

Em 4/8/2011 a 
deputada Sandra 
Rosado (PSB/RN) 
apresentou 
substitutivo, 
discordando do 
relator, entendendo 
ser importante a 
obrigatoriedade da 
instituição de 
insalubridade, 
porém que esta 
matéria deveria ser 
incluída na lei de 

de intervenções 
sobre a matéria. 
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regulamentação da 
profissão (lei 
8662/93). 

Em 31/8/11, o PL 
foi retirado de pauta, 
de ofício, sem 
votação. 

Em 25/4/2012 os/as 
deputados/as 
Andreia Zito, Fátima 
Pelaes, Márcio 
Marinho e Silvio 
Costa, solicitaram 
vista conjunta, 
porém não há, até o 
momento, nenhum 
pronunciamento. 

Prazo de vista 
encerrado em 
2/5/12. 

Projetos de Lei sobre Exame de Proficiência 

PL 559/2007 e PL 6867/2010 

PL 559/2007 

Apresentado na Câmara 
em 2007 pelo deputado 
Joaquim Beltrão 
(PMDB/AL). 

Dispõe sobre a realização 
de exame de suficiência 
como requisito para a 
obtenção de registro 
profissional. 

 

 

PL 559/2007 

Encaminhado para a 
CTASP, em 
abril/2007 foi 
designado relator o 
deputado Dep. 
Roberto Santiago 
(PV-SP), que em 
junho do mesmo ano 
apresentou seu 
Parecer pela 
aprovação, 
considerando que a 
proposta não torna 
obrigatório o exame, 
cabendo a cada 
Conselho adotá-lo ar 
ou não. 

Somente em abril de 
2010 o parecer foi 
votado e aprovado 
na CTASP. 

Arquivado ao final 
da legislatura. 

Desarquivado em 

REJEIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 2005 o 
Conjunto CESS/ 
CRESS vem 
discutindo essa 
matéria no âmbito 
do Serviço Social. 
Durante todo esse 
período o CFESS e os 
CRESS realizaram 
vários debates para 
aprofundamento da 
matéria, 
confrontando 
posições favoráveis e 
contrárias à 
realização do exame. 

O CFESS no âmbito 
do Conselho Pleno 
deliberou posição 
contrária ao exame 
em 2007, porém o 
assunto continuou 
sendo debatido nos 
Encontros Nacionais 
CFESS/ CRESS, 
assim como em 
outros eventos 
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2/5/11, retornará à 
sua tramitação na 
CTASP. 

 

 

realizados nesse 
período. 

No Encontro 
Nacional CFESS/ 
CRESS em 2007 foi 
deliberado que a 
tomada de posição 
do Conjunto seria 
definida no Encontro 
Nacional de 2008. 

Nesse Encontro após 
calorosas discussões, 
a posição majoritária 
do Conjunto foi pela 
não realização do 
exame de 
proficiência no 
âmbito do Serviço 
Social. 

O CFESS participou 
de vários debates 
ocorridos nos 
estados, promovidos 
pelos CRESS, 
ENESSO, ABEPSS, 
discutindo o 
assunto. 

Participou ainda de 
audiências públicas 
na Câmara e no 
Senado, onde esse 
tema foi discutido e 
também nas 
reuniões do 
Conselhão. 

 

Caso haja o 
desarquivamento do 
PL, o CFESS se 
manifestará junto 
aos parlamentares, 
argumentando pela 
rejeição desse PL 
pelos motivos 
expostos acima. 

PL 6867/2010 

Apresentado na Câmara 
em 2010 pelo deputado 

Apensado ao PL 
650/2007, que trata 
da realização de 
exame de admissão 

REJEIÇÃO O CFESS teve 
conhecimento desse 
projeto em reunião 
da Câmara de 
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Paes de Lira (PTC/SP). 

Prevê a exigência de 
aprovação em exame de 
avaliação de 
conhecimento para o 
exercício de profissões 
ligadas à saúde. 

Este PL foi apensado a 
outro que prevê a 
realização do exame de 
proficiência para o 
exercício da medicina – 
PL 650/2007. 

para o exercício 
profissional da 
Medicina. 

Encaminhado à 
CTASP. Analisado 
pelo mesmo relator 
do PL 650/2007, 
deputado Edgar 
Moury (PMDB-PE), 
que apresentou seu 
parecer em 
novembro/2010, 
aprovando o PL 
6867/2010 e 
rejeitando o 
650/2007. 

Arquivada ao final 
da legislatura. 

Desarquivada pelo 
autor em 16/2/11. 

Regulação de 
Trabalho em Saúde/ 
CNS e as profissões 
ali representadas 
manifestaram 
posicionamento 
contrárias, sendo 
definida uma 
reunião com o autor 
do PL para indicar 
essa posição das 
profissões de saúde. 

Pautar a discussão 
no CNS e FENTAS, 
pois a matéria 
envolve todos os 
profissionais da área 
de saúde.  

  

Brasília, fevereiro de 2013. 

Conselho Federal de Serviço Social 

Gestão Tempo de Luta e Resistência 

2011 – 2014 
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8. RESOLUÇÕES PUBLICADAS EM 2012 

 

1. Resolução CFESS n. 626 de 15/2/2012. Aprovação das Propostas Orçamentárias dos Conselhos 

Regionais de Serviço Social da 1ª. 3ª. 4ª. 5ª 7ª 8ª. 9ª. 11ª. 14ª. 15ª. 17ª 18ª 19ª. 20ª 21ª. 24ª. e 25ª. 

Regiões. 

2. Resolução CFESS n. 627 de 9/4/2012. Dispõe sobre a VEDAÇÃO de utilização de SÍMBOLOS, 

IMAGENS E ESCRITOS RELIGIOSOS nas dependências do Conselho Federal; dos Conselhos 

Regionais e das Seccionais de Serviço Social. 

3. Resolução CFESS n. 628 de 27/4/2012. Atualiza o Quadro de Valores das Referências Salariais e 

a Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão, constantes da Resolução CFESS nº 510, de 

21 de setembro de 2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 

Funcionários do Conselho Federal de Serviço Social, reformulados pelas Resoluções CFESS 

525/2008, 550/2009, 577/2010 e 597/2011. 

4. Resolução CFESS n. 629 de 28/5/2012. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução CFESS nº 

444, de 8 de julho de 2003, que dispõem sobre procedimentos contábeis, que deverão ser 

utilizados pelo CFESS, para ressarcimento de despesas bancárias aos CRESS.  

5. Resolução CFESS n. 630 de 23/7/2012. Dispõe sobre a recomposição do cargo vacante de 1ª 

Tesoureira do CFESS, em razão de renúncia da mesma, no âmbito do Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS, na gestão 2011/2014. 

6. Resolução CFESS n. 631 de 3/8/2012. Homologa o resultado da eleição realizada, em 

Assembleia Extraordinária, para preenchimento de três cargos efetivos (1º e 2º tesoureiros e um 

membro do Conselho fiscal) e três cargos suplentes e cumprimento do restante do mandato de 

Direção do CRESS da 23ª. Região/RO/AC, Gestão 2011/2014. 

7. Resolução CFESS n. 632 de 6/8/2012. Decisão do julgamento Recurso Ético 05/10 

8. Resolução CFESS n. 633 de 6/8/2012. Decisão do julgamento Recurso Ético 06/10 

9. Resolução CFESS n. 634 de 6/8/2012. Decisão do julgamento Recurso Ético 08/10 

10. Resolução CFESS n. 635 de8/8/2012. Decisão do julgamento Recurso Ético 01/11 

11. Resolução CFESS n. 636 de 27/8/12. Dispõe sobre a recomposição da Diretoria no âmbito do 

Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, na gestão 2011/2014. 

12. Resolução CFESS n. 637 de 24/9/2012. Altera o artigo 2º da Resolução CFESS nº 561, de 19 de 

novembro de 2009, que regulamenta a porcentagem da cota – parte que deve ser repassada 

pelos CRESS ao CFESS, revogando, integralmente, a Resolução CFESS nº 421/2001. 
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13. Resolução CFESS n. 638 de 27/9/2012. Estabelece os patamares mínimo e máximo para fixação 

da anuidade para o exercício de 2013 de pessoa física e o patamar da anuidade de pessoa 

jurídica, no âmbito dos CRESS e determina outras providências. 

14. Resolução CFESS n. 639 de 23/10/2012. Complementa a Resolução CFESS nº 564/2009, 

prorrogando por prazo indefinido o Fundo Nacional de Apoio aos CRESS, Seccionais de base 

estadual e CFESS, criado pela Resolução CFESS N° 476, de 16 de novembro de 2005 e incluindo 

um novo critério, para acesso ao Fundo. 

15. Resolução CFESS n. 640 de 14/12/2012. Altera a Resolução nº 440/2003, que dispõe sobre as 

formas de ingresso nos Conselhos Federal e Regionais de Serviço Social, de forma que os cargos 

efetivos sejam providos mediante concurso público.   

16. Resolução CFESS n. 641 de 20/12/2012. Aprovação das Propostas Orçamentárias do Conselho 

Federal de Serviço Social e dos Conselhos Regionais de Serviço Social da CFESS, 2ª. 5ª, 8ª. 10ª. 

13ª, 15ª, 16ª, 19ª, 21ª. 22ª e 24ª Regiões. 
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9. ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

PARECERES JURÍDICOS ELABORADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO CFESS E 

ACATADOS PELO CONSELHO PLENO EM 2012 

 

Elaborados pela assessora Sylvia Helena Terra 

01/12. RECURSO interposto perante o CFESS pela assistente social [...], insurgindo-se contra a 

decisão do CRESS da 14ª Região, que deliberou pelo arquivamento de seu pedido de registro 

profissional.   

02/12. RECURSO interposto perante o CFESS pela assistente social [...], insurgindo-se contra a 

decisão do CRESS da 14a Região, que deliberou pelo arquivamento de seu pedido de registro 

profissional. 

03/12. Consulta e pedido de orientação formulado pelo CRESS da 5ª. Região, em relação à 

solicitação apresentada pelo advogado/ Assessor Jurídico do Regional, quanto à percepção de 

recebimento de adicional por desempenho de função de assessoria. 

04/12. Solicitação de esclarecimentos acerca da existência de mecanismos que autorizem a 

contratação emergencial de funcionários administrativos em regime celetista. 

05/12.CONSULTA apresentada pela Vice Presidente do CRESS da 23a Região sobre os 

procedimentos a serem adotados em relação vacância de cargos e a paralisação de atividades 

essenciais de função da tesouraria. 

06/12.Proposta para regulamentar, por Resolução a ser expedida pelo CFESS, a Lei 12.514 de 28 de 

outubro de 2011 que prevê o valor das anuidades das entidades incumbidas da fiscalização do 

exercício de profissões regulamentadas. 

07/12. Irregularidades em CAMPO DE ESTÁGIO na UNOPAR/ Número de estagiário em 

desacordo com a RESOLUÇÃO CFESS nº 533/08 - Dúvidas sobre a competência para aplicação da 

multa prevista pela RESOLUÇÃO CFESS nº 568/2010 tendo em vista que a sede da instituição do 

curso a distância está situada fora da jurisdição do CRESS. 

08/12. Cobrança de certidões negativas, expedidas pelo CRESS, quanto à situação de adimplência 

ou inadimplência frente às obrigações compulsórias e/ou multas, bem como em relação a 

processos administrativos e ou éticos – disciplinares/ -Impossibilidade Jurídica/ Violação de 

disposição constitucional /Ausência de deliberação pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS. 

09/12. Cursos livres on-line, oferecidos através da “www.buzzero.com” cujo conteúdo é: 

“Assistente Social: quem é, o que faz” e “Projeto Ético Político do Serviço Social” / Não sujeitos ao 

reconhecimento ou fiscalização do Ministério da Educação - Existência de relação de consumo, 

sujeito as regras do Código de Defesa do Consumidor. 
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10/12. DETERMINAÇÃO emanada do PODER JUDICIÁRIO, mediante intimação a assistentes 

sociais lotados em órgãos do Poder Executivo, para elaboração de estudo social, laudos, pareceres/ 

Caracterização de imposição pelo Poder Judiciário, de trabalho não remunerado, gerando carga de 

trabalho excessiva. 

11/12. RECURSO INTERPOSTO pela empresa TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. 

contrapondo-se à decisão da Diretoria do CFESS, em relação à aplicação de multa por 

descumprimento de prazos contratuais e demais cláusulas previstas no Contrato de Prestação de 

Serviços firmado com o CFESS. 

12/12. RECOMPOSIÇÃO DOS CARGOS vacantes no âmbito do Conselho Regional de Serviço 

Social da 23ª Região/ Procedimentos cabíveis de atribuição do CFESS. 

13/12. Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.012.000395/2011-88 da Procuradoria da 

República do Rio de Janeiro/ Apuração de irregularidades na Resolução CFESS nº 554/2009, 

expedida pelo Conselho Federal de Serviço Social/ Ref. OFÍCIO/PR/RJ/MMM/Nº 6583/2012/ 

RESOLUÇÃO CFESS nº 554/2009 – Depoimento Sem Dano. 

14/12. Considerações sobre o Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública Federal e 

Entes de Colaboração elaborado por Comissão de Jurista/ Apoio do “Fórum dos Conselhos de 

Fiscalização de Profissões Regulamentadas”, à nova caracterização das entidades de fiscalização 

profissional. 

15/12. Solicitação de regulamentação, pelo CFESS, da utilização do sistema de videoconferência 

para realização de reuniões do Conselho Pleno e das Comissões Regimentais, mediante a 

expedição de resolução. 

16/12. Análise da solicitação apresentada por Andréa Bachião Martins Colombári Pereira (Ofício 

Conjunto DIRSA/INSS e PFE/INSS nº 01/2012) em relação aos Ofícios do CFESS nº 56/2012 e 

57/2012, que tratam de Moção aprovada no 40º Encontro Nacional CFESS/CRESS, bem como do 

Ofício Conjunto DIRSAT/INSS e PFE/INSS 01/2011. 

17/12. Análise da Proposta apresentada ao CFESS pelo Ministério Público Federal do Distrito 

Federal, quanto à assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos moldes 

do assinado pelo CRESS de Santa Catarina/ Pedido de informações sobre tratamento diferenciado 

aos estagiários de Serviço Social do Ensino a Distância. ASSUNTO: Inquérito Civil Público nº 

1.16.000.004461/2009-82.  

18/12. Análise do cumprimento das formalidades legais e a matéria preliminar arguida no 

RECURSO CFESS nº 03/11.     

19/12. Análise do cumprimento das formalidades legais e da matéria preliminar arguida no 

RECURSO CFESS nº 04/11.   
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20/12. RECURSO interposto pela Empresa ENCOP ENGENHARIA LTDA., contrapondo-se à 

decisão do CRESS da 10a Região, em relação ao indeferimento de seu pedido de REGISTRO de 

PESSOA JURÍDICA, perante o Regional. 

21/12. Análise do cumprimento das formalidades legais e da matéria preliminar arguida no 

RECURSO CFESS nº 07/11.   

22/12. Análise das propostas apresentadas pelos CRESS para alteração do CÓDIGO PROCESSUAL 

DE ÉTICA, instituído pela RESOLUÇÃO CFESS nº 428/2002. 

23/12. Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.012.000395/2011-88 e Inquérito Civil 

Público MPF/PR/RJ nº 1.30.001.003325/2012-91, da Procuradoria da República do Rio de Janeiro/ 

Apuração de irregularidades na Resolução CFESS nº 559/2009, expedida pelo Conselho Federal de 

Serviço Social/ Ref. OFÍCIO/PR/RJ/MMM/Nº 8879/2012 e 9890/2012- RESOLUÇÃO CFESS nº 

559/2009 – Atuação do assistente social, dentre outros, na qualidade de Perito Judicial. 

24/12. Consulta formulada pelo CRESS da 25a Região quanto à competência para aplicação de 

penalidade a assistente social, após trânsito em julgado da decisão de procedência da ação. 

25/12. Utilização de CHANCELA MECÂNICA e ASSINATURA ELETRÔNICA/ Assinaturas de 

Conselheiros dos CRESS e do CFESS/ Documentos oficiais expedidos pelas Universidades ou 

faculdades de Serviço Social. 

26/12. Procedimentos para DESAFORAMENTO de denúncia ética protocolizada perante o CRESS/ 

Arguição de impedimento do CRESS da 25ª Região processar e julgar a denúncia, pelo fato das 

partes terem envolvimento com a direção do Regional. 

27/12. DESAFORAMENTO de denúncia ética protocolizada perante CRESS/ Arguição 

impedimento do CRESS processar e julgar a denúncia, tendo em vista figurar como denunciada, 

assistente social ex-membro da Comissão Permanente de Ética e atual membro de Câmara 

Temática do Regional. 

28/12. Solicitação de DESAFORAMENTO de processo ético que tramita perante o CRESS da 7ª 

Região, sob a alegação de supostas irregularidades no tramite do processo/Não cabimento do 

pleito. 

29/12. RECURSO ADMINISTRATIVO CFESS nº 02/12 interposto pela assistente social JANETE 

COUTO DE OLIVEIRA, contrapondo-se à decisão do CRESS da 12ª Região, quanto ao 

INDEFERIMENTO de seu pedido de prorrogação do prazo para apresentação do diploma, além 

daquele previsto pelas normas e CANCELAMENTO “ex-ofício” de sua inscrição/Aprovação em 

concurso público, para exercício do cargo de assistente social. 

30/12. Inquérito Civil Público 1.16.000.004461/2009-82/ Apuração de suposta irregularidade em 

atos e políticas praticados pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e pelos Conselhos 

Regionais de Serviço Social/ Ministério Público do Distrito Federal. 
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31/12. Consulta acerca da legalidade do CRESS repassar, mensalmente parte de sua receita ao 

SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO PARÁ, a título de “apoio financeiro”. 

32/12. Consulta das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs) da Região Sul, acerca da 

abrangência da Resolução CFESS nº 590/2010, que regulamenta os procedimentos jurídicos para a 

aplicação de multas, por descumprimento da Lei 8662/93. 

 

Elaborado pelo assessor jurídico Vitor Silva Alencar 

01/12. Diárias de ajuda de custo com vistas à reformulação da normativa interna do CFESS sobre a 

matéria. 

 

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Manifestações jurídicas elaboradas pela assessora Sylvia Helena Terra 

 

Manifestação Jurídica n. 02 de 28 de janeiro de 2012 

Elaboração de Contestação: Inquérito Civil Público PR/TOCANTINS nº 1.36.000.001057/2011-89 

Ofício PR/TO n 3993/2011 /OBJETO: Verificação de dificuldades enfrentadas pelos estudantes de 

Serviço Social para realizarem estágio supervisionado/ Resolução CFESS nº 533/2009- Número de 

estagiários por supervisor. 

Manifestação Jurídica n. 07 de 23 de fevereiro de 2012 

 Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa “TEXEIRA GRÁFICA E EDITORA 

LTDA.”, no decorrer da execução de serviços gráficos da Agenda Convencional e de Bolso do 

Assistente Social/2012, previstos no Contrato CFESS nº 09/2011, decorrente da Tomada de Preços 

nº 02/2011 /Aplicação de multa devida/ Possibilidade de apresentação de justificativa. 

Manifestação Jurídica n. 14 de 09 de março de 2012 

Apresentação de Minuta de Resolução que veda a utilização de símbolos, imagens, e escritos 

religiosos nas dependências do Conselho Federal; dos Conselhos Regionais e Seccionais de Serviço 

Social.  

Manifestação Jurídica n. 24 de 27 de abril de 2012 

Petição protocolizada perante a Justiça Federal do DF, requerendo a extinção da ação promovida 

pelo SINSAFISPRO/RJ contra o CFESS e o CRESS do Rio de Janeiro- Liminar concedida para 

suspensão do concurso do CFESS e dos CRESS. O Sindicato autor deixou de adotar as 

providências determinadas pelo Juízo, em relação a citação de todos os concursados que 

assumiram as vagas. 

 Manifestação Jurídica n. 27 de 04 de maio de 2012. 
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Apresentação de resposta ao Ofício PR/MT nº 1918/2012 – Representação oferecida contra o 

CFESS por Felipe Ribeiro acerca da Declaração de Estágio, solicitada pelos CRESS, no momento do 

pedido de inscrição. Procedimento Administrativo nº 1.20.000.000394/2012-08.  

Manifestação Jurídica n. 35 de 25 de maio de 2012. 

Carta de Intimação nº 108/2012 – Ação Ordinária que DEIZA FERNANDES DE PINHO promove 

contra o CFESS e o CRESS da 21ª Região – SENTENÇA DE 1ª Instância – Proc. Nº 0001391-

49.2010.403.6004. EXTINÇÃO DO PROCESSO / Pedido de desistência da ação. 

Manifestação jurídica n. 37 de 27 de maio de 2012 

Informação sobre as propostas de alteração do Código Penal vigente/ Tipificação como crime 

inafiançável, por conduta que expresse discriminação a uma pessoa por ser mulher, homossexual 

ou nordestina e outras propostas.   

Manifestação Jurídica n. 39 de 25 de junho de 2012 

Resposta ao Ofício Circular nº 07/2012-SC da Procuradoria Geral Eleitoral /Pedido de informações 

sobre pessoas excluídas do exercício da profissão em razão de decisão em processo disciplinar 

ético/ Ausência de registro de decisão transitada em julgado de CASSAÇÃO ou exclusão dos 

quadros dos CRESS.  

Manifestação Jurídica n. 46 de 30 de julho de 2012. 

Solicitação de esclarecimentos apresentado por advogado, em relação à Resolução CFESS nº 

383/93, que caracteriza o assistente social, como profissional da saúde/ Acúmulo de cargos de 

assistente social em desconformidade com o artigo 37, XVI da Constituição Federal. 

Manifestação Jurídica n. 50 de 04 de agosto de 2012. 

Consulta apresentada pela Conselheira 1ª Secretária do CRESS da 10ª Região  acerca dos 

procedimentos que deverão ser adotados para contratação de serviços/  Solicitação de informação 

sobre a vigência ou não da RESOLUÇÃO CFESS nº 440/2003, que dispõe sobre formas de ingresso 

e processo seletivo para os quadros do CFESS e CRESS. 

 Manifestação Jurídica n. 57 de 23 de outubro de 2012. 

Intimação da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal em 

relação ao MANDADO DE SEGURANÇA que RAIMUNDO JOSÉ DOS REIS FILHO promove 

contra o CFESS. 

Manifestação Jurídica n. 58 de 30 de julho de 2012. 

CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO, comunicado ao CFESS através do Ofício nº 5294987 - 

SPRECATORIOS, emanado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região./ O TRF 4ª determinara ao 

CFESS, conforme Ofício 0916621- DIRJUD/SEPREC a disponibilização de verba atualizada,  

decorrente de ação judicial, em desfavor do CFESS, transitada em julgado. 

Manifestação Jurídica n. 59 de 27 de outubro de 2012.  
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Apresentação das Contrarrazões de Recurso no MANDADO DE SEGURANÇA nº 30732-

95.2011.4.01.3400, promovido contra o CFESS perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

 

Outras atividades de natureza jurídica realizadas pela assessora Sylvia Helena Terra: 

 Acompanhamento de representações; procedimentos administrativos; processos judiciais e 

elaboração de peças jurídicas (Contestações; Alegações Finais; Agravo de Instrumentos e 

outros) em processos em que o CFESS figura como parte. 

 Participação em reuniões do Conselho Pleno do CFESS e de Comissões, para prestar assessoria 

jurídica. 

 Participação na AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada em 14 de fevereiro de 2012 em 

Palmas/Tocantins para discussão da Lei 12.317 de agosto de 2010 que veio a fixar a jornada de 

trabalho semanal do/a assistente social, em 30 (trinta) horas, vedada a redução de salário. 

 Participação na reunião realizada em 13 de fevereiro de 2012 na sede do CRESS da 7a Região/ 

Rio de Janeiro, juntamente com representantes do CRESS, CFESS e do Sindicato dos Servidores 

das Autarquias de Fiscalização Profissional no Estado do Rio de Janeiro/SINSAFISPRO. 

 Participação na reunião por videoconferência realizada no dia 29 de fevereiro de 2012 no 

Conselho Nacional de Justiça/CNJ sob a sua coordenação, com a presença do coordenador do 

Fórum dos Conselhos Federais de Profissões regulamentadas; representantes de vários 

Conselhos Federais e magistrados dos Tribunais Regionais Federais.  

 Participação, em 10 de outubro de 2012, na audiência para oitiva das testemunhas arroladas 

pela ANATED/ Associação Nacional de Tutores de Ensino a Distância na Ação Ordinária de 

Indenização por danos Morais, que promove contra o CFESS e a ABEPSS, perante a 8a Vara da 

Justiça Federal da Comarca de Campinas.  

 Participação na audiência pública realizada no dia 21 de novembro de 2012 em Brasília no 

auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, para discussão do Regime Jurídico Único 

dos servidores federais bem como da transposição de regime. 

 

Manifestações jurídicas elaboradas pelo assessor Vitor Silva Alencar 

Manifestação Jurídica n. 1 de 17/9/2012 

Orientação solicitada ao CFESS por [...], tendo em vista requisição de informações enviada pela 

Procuradoria da República no Estado de Sergipe, que deseja saber quais providências foram 

tomadas para o cumprimento da Lei nº 12527/2012 e Decreto Federal 7324/2012. 

Manifestação Jurídica n.2 de 24/9/2012 
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Apresentação de Minuta de Resolução que versa sobre os valores das anuidades para o exercício 

de 2013, de pessoa física e o patamar da anuidade de pessoa jurídica no âmbito do CRESS e outros. 

Manifestação Jurídica n. 4 3/10/2012 

Manifestação sobre ofício Circular nº 002/2012 - FENASERA (Federação Nacional dos 

Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional). 

Manifestação Jurídica n. 6 de 5/10/2012 

Adequação jurídica dos Termos Referenciais do documento Diretrizes para Gestão do Trabalho do 

conjunto CFESS/CRESS aprovado pelo 41º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

Palmas/TO de 07 a 09 de setembro de 2012. 

Manifestação Jurídica n. 7 de 16//11/2012 

Minuta de Resolução que institui a Campanha Nacional de Fortalecimento do Conjunto 

CFESS/CRESS: Porque o assistente social deve regularizar seu débito? 

Manifestação Jurídica n. 8 de 19/11/2012 

Manifestação Jurídica sobre aquisição de imóvel pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. 

Manifestação Jurídica n. 10 de 21/11/2012 

Manifestação Jurídica sobre a possibilidade de algum CRESS ou o CFESS utilizar de superávit 

financeiro para pagar dívida trabalhista. 

Manifestação Jurídica n. 12 de 4/12/2012 

Minuta de Resolução para adaptação do CFESS aos ditames da Lei nº 12.527/2012 e do Decreto 

Federal 7324/2012. 

Manifestação Jurídica n. 13 de 12/12/2012 

Manifestação Jurídica sobre aquisição de imóvel pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

___________________________________________________________ 

 

  Ao concluir o ano de 2012, nossa avaliação da atuação do CFESS é muito positiva, pois foi 

um ano no qual foram realizadas muitas ações políticas em defesa da ampliação de direitos, neste  

momento histórico adverso às lutas da classe trabalhadora. As  atividades têm sido encaminhadas, 

buscando a articulação com os movimentos sociais e adotando  uma concepção de totalidade na 

análise e definição de estratégias e ações.     

O relatório registra a importância da atuação do CFESS na luta pela qualidade do trabalho e 

da formação dos/as assistentes sociais, mas, sobretudo, sua intervenção na defesa das lutas que 

combatem a exploração do trabalho. 

Além de registrar todas as ações e as avaliações realizadas em cada Comissão, esse relatório 

também demonstra os posicionamentos, estratégias e encaminhamentos adotados pelo CFESS, 

sustentados nos debates e nas deliberações do Conjunto, em período de forte impacto da crise do 

capital nas políticas sociais e nos direitos da classe trabalhadora.  Neste contexto de negação e 

restrição de direitos, o Conjunto CFESS/CRESS não arrefeceu suas lutas e seguiu firme em defesa 

da qualidade na formação e no exercício profissional; em defesa do trabalho e da política de 

seguridade social; contra a violação dos direitos humanos; pela liberdade de organização e de 

expressão de posicionamentos políticos, pela livre orientação e expressão sexual e livre identidade 

de gênero, contra o racismo, sexismo. 

Cada conquista alcançada potencializa mais e mais a vontade e a convicção de seguir na luta 

e resistência, no fortalecimento do projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro, 

cuja construção coletiva de diferentes gerações profissionais que ousaram em defender o Serviço 

Social brasileiro articulado com as lutas da classe trabalhadora e com os movimentos sociais que 

atuam  numa perspectiva emancipatória.  

 

 

 

Brasília, fevereiro de 2013. 

Gestão Tempo de Luta e Resistência 

2011-2014 
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ANEXOS 

 

CARTA DE PALMAS 

 

Vivemos em um momento sócio-histórico em nível mundial e nacional, cuja sociabilidade 

desrespeita barbaramente os direitos humanos, posto que mantém a propriedade privada e a 

concentração de riqueza,  intensifica o patriarcado, o racismo, a heteronormatividade e que 

prioriza as necessidades do capital em detrimento das necessidades humanas.  

Este é um tempo em que se reproduzem, de forma hegemônica, o individualismo, a 

competição, a vaidade, a corrupção, a ausência de sentido ético na vida social. É um momento de 

profundo avanço do neoconservadorismo, em que os fundamentalismos religiosos se afirmam, 

interditando o respeito ao Estado Laico de fato. 

Há retrocesso de direitos historicamente conquistados, intensificação da violência urbana e 

rural com o avanço do Estado penal, que criminaliza a pobreza e os movimentos sociais. Ao 

mesmo tempo, não podemos nos calar frente aos crimes praticados durante a ditadura militar. É 

necessário exigir que todos os arquivos sejam abertos, que os torturadores sejam 

responsabilizados, que a verdade e a memória sejam amplamente divulgadas para conhecimento 

da sociedade. 

No Brasil, impera a lógica geradora da desigualdade social e restritiva da liberdade, que não 

propicia o desenvolvimento das potencialidades humanas, como expressam alguns dados: entre 

junho e julho de 2012, a taxa de desemprego nas sete maiores regiões metropolitanas do país foi de 

10,7% (DIEESE, 2012); o Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial de homicídios entre jovens, 

sendo proporcionalmente 139% mais negros/as do que brancos/as (Mapa da Violência, 2012); 

existem mais de meio milhão de brasileiros encarcerados/as (DEPEN/MJ - 2011); apresenta o 1º 

lugar no ranking mundial de assassinatos motivados por homofobia/lesbofobia/transfobia, 

concentrando 44% do total de execuções de todo o mundo (Grupo Gay da Bahia, 2011); apesar da 

aprovação da Lei Maria da Penha, são assassinadas 4,6 mulheres por 100 mil habitantes do sexo 

feminino (Correio Braziliense, 2011).  

Entre as pessoas que estão sendo ameaçadas de morte por questões relacionadas aos 

territórios quilombolas, indígenas ou de outras comunidades tradicionais, de 125 pessoas em 2010, 

houve aumento para 347 em 2011, um crescimento de 177,6% (Conflitos no Campo Brasil 2011). 

Sobre a população indígena, os dados indicam que, das 1.046 terras indígenas, apenas 363 estão 

regularizadas (Conselho Indigenista Missionário, 2011). A banalização da morte traz à tona os 

crimes praticados durante a ditadura militar, 50 mil prisões arbitrárias; 20 mil torturados/as; 10 

mil exilados/as; 426 mortos/as e desaparecidos/as políticos/as (Caros Amigos, maio, 2012).  
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A realidade nos exige, numa perspectiva histórica e de totalidade, analisá-la, compreendê-la 

criticamente e questionar: por que a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais tem sido 

o caminho do Estado brasileiro no enfrentamento da “questão social”? Quais são as consequências 

da internação compulsória, do encarceramento em massa e da politica higienista nas cidades? Qual 

é a verdadeira finalidade dos megaeventos? Quais são as consequências do aumento, para a classe 

trabalhadora, da cultura do voluntariado? Que país é este que extermina adolescentes e jovens, 

particularmente, negros/as? 

O Conjunto CFESS-CRESS compreende que a luta pela garantia de direitos humanos exige 

atitude anticapitalista e, por isso, defende como principais pressupostos: “1) A compreensão dos 

Direitos Humanos como algo que não se restringe aos direitos civis e jurídico-políticos, mas que 

diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais; 2) A superação da visão ´legalista` dos 

direitos, trazendo-os para o âmbito da luta de classes e das contradições inerentes à (re) produção 

das relações sociais capitalistas [...]; 3) A compreensão crítica radical dos Direitos Humanos na 

sociedade contemporânea, que instrumentalize uma atuação realista, desmistificando as 

concepções liberais que naturalizam as desigualdades e as visões abstratas que tratam o homem ou 

a ´dignidade humana` sem levar em conta as particularidades históricas em que a humanidade se 

(des) constrói; 4) A necessidade de uma articulação com os movimentos de defesa dos Direitos 

Humanos, vinculando-a com a ´questão social`, com as políticas públicas [...]; 5) A compreensão 

das especificidades da luta pelos Direitos Humanos no âmbito das entidades profissionais como o 

Conjunto CFESS-CRESS, articulando-a com os eixos: fiscalização, capacitação e denúncia”11 

Neste horizonte, impõe-se como desafio criar as condições de uma cultura política 

emancipatória dos direitos humanos na vida cotidiana. Requer também que sigamos lutando por 

outra sociabilidade, que afirme a emancipação e a diversidade humanas, a liberdade e a igualdade 

substantivas. 

Reafirmamos a concepção de Seguridade Social pública e universal expressa na Carta de 

Maceió (CFESS-CRESS, 2000) na defesa de uma política social comprometida com os interesses da 

classe trabalhadora.  

Em meio à profunda precarização da educação pública e expansão do ensino privado, em 

particular o ensino de graduação à distância, persiste o desafio de lutar pela defesa da educação 

pública, de qualidade, presencial, laica, socialmente referenciada, para efetivação de uma formação 

e exercício profissionais comprometidos com a direção hegemônica do projeto ético-político. 

No contexto de violação de direitos, é importante a incidência política na proposta de novo 

Código Penal, para garantir avanços como a descriminalização do aborto e dos/as usuários/as de 

                                                           
11

De acordo com o artigo publicado pelo CFESS na Revista Inscrita nº 8, p. 37, intitulado “Avanços e luta pelos 

Direitos humanos”, citado no CFESS Manifesta Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos (04/09/2012) 
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drogas, bem como de responsabilização de quem pratica homofobia, como também enfrentar 

propostas que ampliam penas e contribuam para o encarceramento em massa. 

É tempo de reconquistar corações e mentes para o entendimento de que a luta coletiva 

permanece repleta de significado e de sentido ético-politico. É tempo de resistir coletivamente e de 

fortalecer a aliança com os movimentos sociais que afirmam e constroem alternativas à barbárie. É 

necessário disseminar uma cultura política emancipatória dos direitos humanos. O tempo presente 

exige organizar a resistência e avançar na luta em defesa de uma sociedade fundada na 

emancipação humana.  

 

Palmas (TO), 9 de setembro de 2012 

 

 

No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. 

SEM MOVIMENTO NÃO HÁ LIBERDADE 

Campanha do Conjunto CFESS/CRESS 

Gestão 2011 – 2014 

 

Aprovada na plenária final do 41º Encontro Nacional CFESS/ CRESS 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 

Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) 
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Plano de Lutas Em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a Precarização do 

Ensino Superior 

Eixo de Ações Relativas à Política Nacional de Fiscalização 

Ações Atividades Responsabilidade Prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscalização nas unidades 
de EAD 
 
 

 
1. 1. Dar continuidade ao 

processo de levantamento 
de informações e 
fiscalizações dos cursos de 
graduação à distância em 
Serviço Social, com destaque 
para o efetivo cumprimento 
da Resolução 533/2008 e 
implementação das 
diretrizes curriculares da 
ABEPSS. Para viabilizar o 
mutirão cada CRESS, em 
articulação com ABEPSS, 
deverá planejar o 
envolvimento dos Agentes 
Fiscais/COFIs, das 
Comissões de Formação 
Profissional e dos/as 
demais conselheiros/as, de 
acordo com as 
possibilidades e 
particularidades dos CRESS; 
 

2. 2. Sistematizar as 
informações enviadas pelos 
CRESS para subsidiar ações 
políticas e jurídicas e 
debater nas nossas 
atividades;  

 
3. 3. Defender nos Conselhos e 

Fóruns de Políticas Públicas 
manifestações contrárias aos 
cursos de graduação à 
distância;  

 
    4. Apresentar nas 

Conferências nacionais, 
estaduais e municipais de 
políticas públicas moções 
com posicionamento 
contrário aos cursos de 
graduação à distância; 
 
5. Intensificar a fiscalização 

 
CRESS em 
articulação com as 
Diretorias Regionais 
da ABEPSS 
 
 
 
 
 
 
 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 
 
 
CFESS/CRESS e 
ABEPSS 
 
 
CFESS/CRESS e 
ABEPSS 
 
 
 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 
 
 
 

 
Permanente – 
com envio 
constante de 
informações ao 
CFESS 
 
 
 
 
 
Permanente 
para 
atualização de 
dados das 
entidades 
 
Permanente 
 
 
Na ocasião das 
Conferências 
 
 
 
Permanente 
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nas unidades de EAD, 
incluindo tele‐salas e 
semipresenciais, para 
conhecer as atribuições dos 
professores especialistas, 
tutores eletrônicos, tutores 
de sala e dinâmica de 
funcionamento das aulas e 
do estágio supervisionado 
com vistas a garantir o 
previsto nos artigos 4º e 5º 
da Lei 8662/93. 

 

Acompanhamento 

da implementação 

das Resoluções 

CFESS que 

regulamentam o 

Estágio e da 

Política Nacional 

do Estágio da 

ABEPSS 

 
1. 1. Manter a realização de 

debates sobre as resoluções 
533/08, 582/10, 568/10, que 
regulamentam a supervisão 
direta de estágio e a Política 
Nacional de Estágio da 
ABEPSS, envolvendo as 
vice-presidentes regionais 
da ABEPSS, instituições de 
ensino, os CRESS ,agentes 
fiscais/ COFIs, das 
comissões de formação e 
dos/as demais 
conselheiros/as, de acordo 
com as possibilidades e 
particularidades dos CRESS; 
 
 

2. 2. Intensificar o debate sobre 
as Resoluções e a PNE nos 
Fóruns de Supervisão.  

 
CRESS e Diretorias 
Regionais da 
ABEPSS 
 
 
 
 
 
 
 
Diretorias Regionais 
da ABEPSS com 
participação dos 
CRESS 

 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 

Padronização de 

procedimentos de 

credenciamento de 

campos de estágio 

pelos CRESS 

 

 

 

 

 

 

 
1. 1. Implementar o 

credenciamento on-line com 

informações padrão, que 

contemplem os seguintes 

elementos: campos 

credenciados, endereços, 

contatos, nome e número de 

registro de supervisores 

acadêmicos e de campo, 

nome do estagiário e 

semestre de matrícula; 

existência de plano de 

trabalho do supervisor; 

mecanismos de aferição de 

carga horária, freqüência e 

 
 
CFESS/CRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFESS 

 
 
Março/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro/2013 
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avaliação de estagiários; se o 

campo configura área de SS.  

2. 2. Construir um Link 
associado SISCAF para 
credenciamento de campos 
de Estágio. Abrir a 
ferramenta mais de uma vez 
ao ano em função do 
calendário diversificado das 
UFAs. 

Eixo de Ações de Estudos e Pesquisas 

Ação Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Elaboração da Política 
Nacional de Educação 
Permanente (PNEP) 

 
Instituir uma Política 
Nacional de Educação 
Permanente para os 
assistentes sociais, 
envolvendo os CRESS e as 
Unidades de Formação 
Acadêmica (UFAs) locais, a 
partir das seguintes 
estratégias: 
 
1. Adotar mecanismos 
nacionais de incentivo e 
apoio aos CRESS para 
implementação da Política 
local de Educação 
Permanente, em conjunto 
com as entidades e 
instituições de 
ensinom,locais e nacionais, 
evitando ações isoladas e 
cursos fragmentados;   
 
2. Estabelecer parcerias 
institucionais entre as 
instituições de ensino 
superior e os CRESS, para 
oferta de cursos de pós-
graduação a partir das 
demandas dos assistentes 
sociais e em conformidade 
com a Política Nacional de 
Educação 
Permanente; 
 
Novo encaminhamento 

 

CFESS/ CRESS, 
ABEPSS/ ENESSO 
 

 

 

 

 

 

 

CFESS/CRESS, 

ABEPSS e ENESSO 

 
 
 
       Ação 
Realizada 
 

 

 

 

 

 

 

2013 
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proposto pelo GT: Divulgar 
a Política no site do conjunto 
CFESS/CRESS e das 
entidades (ABEPSS e 
ENESSO), disponibilizá-la 
no formato impresso e 
digital, bem como inseri-la 
na sessão documentos na 
revista Temporalis nº 25 e 
Inscrita nº 14. 

Avaliação da 
implementação Política 
Nacional de Estágio 

Realizar pesquisa sobre o 
processo de implementação 
da PNE nas UFAs. 

ABEPSS  Permanente 

Avaliação das Condições 
de Trabalho docente 

Realizar Pesquisa sobre as 
condições de trabalho 
docente nas UFAS 

ABEPSS 2014 

 
 
 
Diálogo com especialistas 
(proposta incluída a partir 
do debate no GT) 
 
 
 

1. Contratação de assessoria 

temática para o GT para 

sistematizar as informações 

dos dossiês, realizar 

levantamento da legislação, 

dados estatísticos que o 

MEC dispõe e incorporar os 

dados fornecidos pelos 

CRESS referentes ao número 

de inscritos na modalidade 

presencial e EAD, visando 

subsidiar as avaliações, 

análise estratégica e 

elaboração de documentos 

por parte das entidades. 

2. Viabilizar debates com 

especialistas para 

aprofundamento de 

estratégias contidas no 

Plano de Lutas. 

 
 
CFESS 
 
 
 
 
 
 
 
GT 

 
 
Janeiro a 
Junho de 2013 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
de 2013 

Eixo de Ações de Articulação com Entidades, Movimentos Sociais e Conselhos 

Ação Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Estímulo à abertura de 
curso de Serviço Social 
presencial nas IES 
públicas. 

 
1. Manter atualizado o 
levantamento das instituições 
públicas de ensino superior 
que não dispõem de curso de 
serviço social; 
 
2. Realizar visitas às 
instituições públicas de 

 
ABEPSS 
 
 
 
Diretorias 
Regionais da 
ABEPSS e CRESS 
 

 
Permanente 
 
 
 
Permanente 
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ensino que não possuem 
cursos, para estimular sua 
abertura; 
 
3. Defender nos 
Conselhos e Fóruns de 
Políticas Públicas 
manifestações de apoio à 
abertura de cursos presenciais 
nas instituições públicas; 
 
4. Apresentar nas 
Conferências nacionais, 
estaduais e municipais de 
políticas públicas moções em 
defesa da abertura de cursos 
de serviço social nas 
instituições de ensino 
superior públicas. 

 
 
CFESS/CRESS e 
ABEPSS 
 
 
CFESS/CRESS e 
ABEPSS 

 
Permanente 
 
 
Na ocasião 
das 
Conferências 

 
Campanha Nacional em 
Defesa da Formação 
Profissional com 
Qualidade 

 
1. Realizar a avaliação da 
campanha avaliação da 
Campanha Educação não é 
fast-food: diga não para a 
graduação à distância em 
Serviço Social, no bojo das 
estratégias de luta contra a 
precarização da formação 
profissional e divulgá-la.   

 
ABEPSS, 
CFESS/CRESS e 
ENESSO 
 
 

 
1º 

semestre/2013 

 
Articulação entre os 
CRESS, UFAs e ABEPSS 
 

1.  
2. 1. Estimular/manter a 

articulação dos CRESS com 
ABEPSS e os Fóruns de 
Supervisão; 
 
2. Fomentar o debate das 
Resoluções do CFESS 
referentes ao exercício 
profissional com as UFAs, na 
perspectiva que seus 
conteúdos seja incorporados 
nas disciplinas dos cursos. 

 
CRESS e Diretorias 
Regionais da 
ABEPSS 
 
CRESS e Diretorias 
Regionais da 
ABEPSS 

 
Permanente 
 
 
Permanente 

 
Articulação com 
Movimentos Sociais e 
Conselhos profissionais 

1.  
1. Retomar a articulação com 

a direção do ANDES no 
sentido de atividades 
regionais, culminando 
com um seminário 
nacional em Brasília. 
Convidar o ANDES para a 
campanha. 
 
Novo encaminhamento 

 
ABEPSS e CFESS  
 
 
 
ABEPSS e CFESS 
 
 
 
 
CFESS 

 
Ação 
Realizada 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
2013 
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proposto pelo GT: Marcar 
reunião com ANDES, a 
partir de Fevereiro; 
Manter a articulação com 
a direção do ANDES nas 
ações em defesa da 
educação pública, com 
qualidade.  

 
2. Conhecer experiências de 

áreas que mantém posição 
contrária à expansão do 
EAD.  
 

3. Fomentar ações conjuntas 
entre os CRESS e outros 
Conselhos Profissionais. 

 
 
 
CRESS e ABEPSS 

 
 
 
Permanente 

 
Eventos 

 
Realizar eventos, voltados 
para a avaliação da 
precarização do ensino de 
graduação em Serviço Social 
nas modalidades presencial e 
à distância, bem como das 
repercussões futuras para a 
profissão, em parceria com a 
ABEPSS e ENESSO 

 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 

 
Permanente 

Eixo de Ações de Comunicação e Mobilização 
  Ação Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Divulgação de 
posicionamento das 
entidades sobre EAD 

 
1. Elaborar e publicar 
notas e documentos; 
 
2. Publicar a nota em 
jornais locais pelos CRESS; 
 
3. Divulgação nas 
páginas das entidades, 
distribuição na Semana 
do/a Assistente Social, 
envio por email e utilização 
das redes sociais 
 
4. Atualizar e divulgar 
amplamente o documento 
“Sobre a incompatibilidade 
entre graduação à distância 
e Serviço Social” vinculado 
à campanha nacional em 
defesa da formação com 
qualidade em Serviço Social. 
 
5. Ação incorporada pelo 

 
GT 
 
CRESS 
 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 
 
 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 
 
 
 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 

 
Permanente 
 
Permanente 

 
Permanente 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
2013 
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GT a partir das 
deliberações do 41º 
Encontro Nacional do 
Conjunto CFESS/CRESS: 
Debater e elaborar 
documento, explicitando o 
posicionamento das 
entidades sobre os 20% da 
carga horária do curso 
presencial que pode, 
segundo a LDB, ser 
realizada à distância: 1) 
Recolher posição das 
entidades; 2) Elaborar, 
sistematizar e socializar 
documento único com o 
posicionamento. 
 

 
Divulgação de 
posicionamento das 
Entidades sobre 
Graduação Presencial. 

 
Publicizar o posicionamento 
das entidades sobre o 
processo de mercantilização 
e precarização do ensino de 
graduação presencial. 
 

 
CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO 

 
Permanente 

Eixo de Ações Junto ao MEC 

Ações Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Ações junto ao MEC 

2.  
3. 1. Enviar documento ao 

MEC com resultado do 
levantamento dos cursos 
de graduação à distância 
efetuado pelos CRESS e 
Diretorias Regionais de 
ABEPSS, pressionando 
para que cumpra suas 
atribuições de avaliação 
para autorização e 
credenciamento de 
cursos em unidades de 
ensino presenciais e à 
distância; 

4.  
5. 2. Incorporar no debate 

do GT a questão da 
avaliação pelo MEC dos 
cursos de serviço social. 

 
CFESS e ABEPSS 
 
 
 
 
 
 
 
ABEPSS e 
CFESS/CRESS 

 
Durante o ano 
de 2013 
 
 
 
 
 
 
Durante o ano 
de 2013 

Eixo de Ações Junto ao Poder Legislativo 

Ações Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Realização de Audiências 

 
1. Solicitar à Comissão 

 
CFESS e ABEPSS 

 
Durante o ano 
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Públicas de Educação da Câmara e 
Senado a realização de 
audiência pública em defesa 
da formação de qualidade e 
contra a graduação à 
distância; 
 
2. Buscar articulação 
com parlamentares da 
Comissão de Educação da 
Câmara e Senado, na 
perspectiva de pressionar o 
MEC para cumprir suas 
atribuições de garantir 
qualidade na formação; 
 

3.  Articular a 
realização de audiências 
públicas nas Assembleias 
Legislativas em defesa da 
formação de qualidade e 
contra a precarização do 
ensino (em especial a 
graduação à distância). 

 
 
 
CFESS e ABEPSS 
 
 
 
 
 
CRESS e Diretorias 
Regionais da 
ABEPSS 

de 2013 
 
 
Durante o ano 
de 2013 
 
 
 
 
Durante o ano 
de 2013 

Eixo de Ações Jurídicas 

Ação Atividades Responsabilidade Prazo 

 
Ação Judicial 

1.  
2. 1. Acionar judicialmente 

o MEC pelo não 
cumprimento das 
notificações e 
representações já 
realizadas. 

3. 2. Avaliar a utilização de 
mecanismos jurídicos 
para fortalecer a 
fiscalização em relação 
ao não cumprimento dos 
requisitos legais pelas 
instituições de ensino 
superior, na perspectiva 
de apresentar elementos 
concretos às instâncias 
competentes, visando 
suspender a oferta de 
tais cursos por 
instituições que não 
cumprem tais requisitos. 

 
CFESS  
 

 

CFESS 

 
Permanente 

 
 
 
 

Permanente 
 
 
 

 

Plano de Lutas atualizado - Brasília, em 16 de dezembro de 2012. 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES DO CONJUNTO CFESS/ 

CRESS 

Grupo de trabalho/ Comissão Componentes 

GT Funcionários/as Conselheiras: Sâmya, Juliana, Ramona. 

Funcionária: Sandra 

GT Gestão do Trabalho Conselheiras/os: Sâmya, Juliana, Marylúcia. 

CRESS: RO, CE, MT, SC, ES 

Este GT conta com a participação de uma representação 
dos/asfuncionários/as de cada CRESS e do CFESS que compõem a 
comissão 

GT Código Eleitoral Conselheiras: Sâmya, Ramona, Heleni. 

Assessora jurídica: Sylvia 

GT Cédula profissional Conselheiras: Esther, Rosa. 

Assessor jurídico: Vitor 

Funcionária: Sandra 

GT Inadimplência Conselheiras: Marinete, Mari Elisa, Kátia, Ramona, Esther. 

CRESS: SE, DF, ES, PR e Sec. AC. 

GT Trabalho e Formação 
Profissional 

Conselheiras/os: Juliana, Sâmya, Esther, Marlene, Marcelo. 

CRESS: TO, PI, MG, PR, GO 

GT Metodologia (Encontros 
Descentralizados e Nacional) 

Conselheiras/os: Sâmya, Marlene, Maurílio, Ramona. 

CRESS: MA, TO, MT, SP, SC  

GT Workshop – Definição 
Mundial de Serviço Social 

Conselheiras/os: Sâmya, Esther, Marinete, Maurílio 

Convidados/as: Ivanete Boschetti, Silvana Mara M. dos Santos, 
Ivete Simionato, Joaquina Barata Teixeira, Valdete Barros, Ana 
Elisabeth Mota, Marilda Iamamoto, Elaine Behring. 

Representação da ABEPSS: Claudia Mônica dos Santos, Carlos 
Montaño. 

Representação da ENESSO 

Comissão Gestora do Fundo 
de Apoio ao CFESS, CRESS e 
Seccionais. 

Conselheiras: Kátia, Juliana, Maria Elisa. 

CRESS: CE, DF, MG, SC, TO 

GT SISCAFW/ Módulo de 
Fiscalização 

Conselheiras/os: Kátia, Marcelo, Esther. 

CRESS: AM, PE, MG, RS, DF 

GT Sociojurídico Conselheiras: Alcinélia, Erivã, Heleni, Maurílio, Marlene. 

CRESS: TO, PE, RJ, RS, MS 



 
228 

Comissão Organizadorado 41º 
Encontro Nacional CFESS/ 
CRESS e Seminário Nacional 
Serviço Social e Direitos 
Humanos (Palmas-TO) 

Conselheiras/os do CFESS: Marcelo, Rosa, Heleni, Juliana, 
Esther, Alessandra (suplente) 

Conselheiros/as: CRESS/TO: André Luis Augusto da Silva, 
Aurora Moraes dos Santos Silva, Carmem Lucia Kothe 
Vendramini, Giselli de Almeida Tamarozzi Lima, Tânia Mara 
Alves Barbosa Rosinalva da Silva Alves (Suplente). 

Comissão Organizadora do 
14º CBAS (Águas de Lindoia-
SP) 

Conselheiras/os do CFESS: Sâmya, Kátia, Marinete, Marlene, 
Maurílio, Maria Elisa (suplente). 

Conselheiros/as do CRESS/SP (sede): Eloisa Gabriel dos Santos, 
Marcos Valdir da Silva, Ivani Bragato, Maria de Jesus de Assis 
Ribeiro, Mauricléia Soares dos Santos, Marcelo Gallo (suplente). 

Comissão Organizadora do 
Seminário Nacional Serviço 
Social e Organização Sindical 
(Rio de Janeiro-RJ) 

Conselheiras/os do CFESS: Juliana, Marcelo, Marinete, 
Maurílio, Sâmya. 

Conselheiros/as do CRESS/RJ:  Charles Toniolo de Sousa, 
Conceição Maria Vaz Robaina, Francine Helfreich Coutinho dos 
Santos, Martha Fortuna Pereira Bastos, Moara Paiva Zanetti, 
Carlos Felipe Nunes Moreira (Suplente) 

GT Serviço Social na Educação Conselheiras/os do CFESS: Maria Elisa, Marylucia, Heleni, 
Alessandra. 

CRESS: AL, RJ, BA, PR, MT. 
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PROGRAMAÇÃO DOS SEMINÁRIOS NACIONAIS E 41º ENCONTRO NACIONAL 

CFESS/ CRESS REALIZADOS EM 2012 

 

 

Workshop: Definição Mundial de Serviço Social 

8 e 9 de março de 2012 

Rio de Janeiro – RJ 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

8/3/2012 (quinta-feira)  

08h30 - Abertura  

9h00 – Mesa-redonda: Contextualização histórica do processo de definição de Serviço Social da 

FITS e propostas de definição. 

Palestrantes: 

Rory Truell e Nicolai Paulsen - FITS 

Tasse Abye – AIETS 

Marilda Iamamoto - CFESS  

10h30 - Debate 

 

14h00 – Mesa-redonda: Posicionamento da América Latina sobre a definição de Serviço Social 

da FITS 

Palestrantes: 

Laura Acotto - FITS/AL 

Lorena Molina - ALAEITS 

Ana Elizabete Mota - CFESS 

15h00 - Reunião de trabalho: Problematização dos seguintes itens do documento: Definição, 

Comentários e Valores. 

19h00 - Encaminhamentos e encerramento do primeiro dia de trabalho  

 

9/3/2012 (sexta-feira) 

9h00 - Reunião de trabalho: Problematização dos seguintes itens do documento: Teoria e 

Prática.  

11h30 - Encaminhamentos finais 
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9/3/2012 - Simpósio Internacional 

Fundamentos e perspectivas do Serviço Social no mundo: trabalho e formação profissional 

14h00 - Mesa-redonda: Fundamentos e perspectivas do Serviço Social no mundo: trabalho e 

formação profissional 

Palestrantes: 

Gary Bailey – FITS 

Laura Acotto - FITS/AL 

Tasse Abye – AIETS 

Lorena Molina – ALAEITS 

Sâmya Rodrigues Ramos - CFESS 

16h30 - Debate 

 

18h00 - Resumo dos resultados: Recomendações para as Assembleias Gerais da FITS e 

AIETS 

Rory Truell e Tasse Abye 

18h30 - Encerramento 
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Seminário Nacional de Serviço Social na Educação 

4 e 5 de junho de 2012 

Maceió/ AL 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 4/6/12 – Segunda-Feira 

8h30 - Mesa de abertura 

CFESS/ CRESS-AL/ ABEPSS/ ENESSO/ ANDES 

9h00–Mesa-redonda: Crise do capital e os rebatimentos na política de educação. 

Palestrantes: 

Erlênia Sobral – Assistente social e professora da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) 

Frederico José Falcão – Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) 

14h00– Mesa-redonda: Serviço Social e Educação 

Palestrantes: 

Ney Luiz Teixeira de Almeida – assistente social e professor da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) 

Edna Bertoldo – professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

18h - Mesas simultâneas: A atuação do assistente social na educação: perspectiva do projeto 

ético-político em diferentes modalidades 

Educação básica/ Palestrante:  

Eliana Bolorino Martins – assistente social e professora da UNESP Franca/SP 

Educação profissional e tecnológica/ Palestrante 

Jaqueline Lima – assistente social do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 

Educação superior/ Palestrante 

Heleni Duarte Ávila – assistente social, conselheira do CFESS e professora da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

Educação popular/ Palestrante: 

Maria Lídia Souza Silveira – assistente social e professora da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

Dia 5/6 – Terça-Feira 
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9h00-Socialização das informações das mesas simultâneas (pelos sistematizadores/ 

membros do GT Nacional) 

Educação básica: Carlos Felipe Moreira – assistente social e representante da região 

sudeste no GT Nacional Serviço Social na Educação  

Educação profissional e tecnológica: Fábio dos Santos – assistente social e 

representante da região nordeste no GT Nacional Serviço Social na Educação e 

Francismeiry Queiroz – assistente social e representante da região centro-oeste no GT 

Nacional Serviço Social na Educação 

Educação superior: Cleber Durat – assistente social e representante da região sul no GT 

Nacional Serviço Social na Educação  

Educação popular: Márcia Michelle Carneiro da Silva – assistente social e 

representante da região norte no GT Nacional Serviço Social na Educação  

14h00 – Painel: A consolidação do Serviço Social na educação: um desafio coletivo da categoria 

profissional. 

Palestrantes: 

Ney Luiz Teixeira de Almeida – assistente social e professor da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ), assessor do GT Nacional Serviço Social na Educação 

Rosa Lúcia Predes Trindade – assistente social, professora da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) e conselheira do CFESS. 

18 h00 - Mesa de encerramento e avaliação 

CFESS e CRESS/ AL 
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Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos 

Palmas (TO), 4 a 6 de setembro de 2012. 

UFT – Auditório CUICA 

PROGRAMAÇÃO 

 

4/9/2012 

15h - 20h - Credenciamento 

17h00 – Mesa de Abertura 

CFESS/ CRESS/ TO, ENESSO, ABEPSS, UFT. 

17h30 

Atividade Cultural: Quadrilha Cafundó do Brejo 

19h00 às 20h00 – Conferência: Direitos humanos, sociabilidade e projeto ético-político. 

Palestrantes: 

Maria Lúcia Barroco – Assistente social, professora da PUC/SP  

Silvana Mara Morais dos Santos – Assistente social, professora da UFRN  

Jefferson Lee – Assistente Social, profesor da UNIRIO 

 

5/9/2012 

9h00 às 12h30 - Mesa-redonda: Direitos humanos no Brasil: conquistas e desafios  

Palestrantes 

Ivanilda Dida Figueiredo - assessora da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SDH/PR) 

Rosalina Santa Cruz – representante da Associação Nacional de Pessoas Desaparecidas, 

assistente social, professora da PUC/SP.  

Cristina Brites – assistente social, professora da UFF/PURO 

 

14h00 às 18h00 - Plenárias simultâneas: Direitos Humanos, Formação e Exercício 

Profissional. 

1. Direitos Humanos nas políticas sociais 

Maurilio Matos - CFESS  

Guilherme Almeida - UERJ  

2. As particularidades da atuação do/a assistente social nos processos de 

desapropriações, remoções e despejos. 

Eloísa Gabriel dos Santos – assistente social da Prefeitura Municipal de Diadema/SP 
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Jocelaine Lago Dalanora- assistente social, SEHAB/TO 

Tania Maria Ramos de Godoi Diniz – assistente social e professora da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp/Baixada Santista) 

3. A participação do/a assistente social nos processos de internação/ abrigamento 

compulsório. 

Lúcia Rosa – assistente social, professora da UFPI 

Heleni Duarte de Ávila – assistente social, professora da UFRB, conselheira do 

CFESS 

4. Escuta ou inquirição da criança? Os direitos humanos e a infância em debate 

Aurea Satomi Fuziwara – assistente social, 

Erivã Velasco – assistente social, professora da UFMT, conselheira do CFESS 

5. O enfrentamento ao preconceito no cotidiano profissional: um compromisso 

ético-político 

Marlise Vinagre – assistente social, professora da UFRJ 

Marylucia Mesquita – assistente social, conselheira do CFESS 

 

6/9/2012 

9h00 às 12h30 - Mesa-redonda: Resistência coletiva às violações de direito como expressões da 

violência 

1. Movimento Nacional da população de rua – Anderson Miranda (SP)  

2. Movimento Indígena – Rosivaldo Ferreira da Silva (cacique Babau) 

3. Movimento Sem Terra – Marina dos Santos 

4. Movimento Feminista – Verônica Ferreira (SOS Corpo – Instituto Feminista para 

Democracia) 

5. CFESS– Sâmya Rodrigues Ramos – CFESS 

12h30 - Mesa de Encerramento 

CFESS - CRESS/ TO 
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41º Encontro Nacional CFESS/ CRESS 

Palmas (TO), 6 a 9 de setembro de 2012 

Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

PROGRAMAÇÃO 

 

06/09/2012 (quinta-feira) 

9h00 às 15h00 – Credenciamento das delegações 

16h00 – Leitura e aprovação do Regimento – CFESS e CRESS-DF 

16h30 – Mesa de Abertura: CFESS – CRESS/ TO – ABEPSS – ENESSO  

17h00 – Chamada das Delegações 

 

18h00 às 20h00 – Conferência de Abertura: “No mundo de desigualdade toda violação de 

direitos é violência” 

Palestrantes: 

José Fernando Siqueira da Silva – assistente social, professor da UNESP/Franca 

Sâmya Rodrigues Ramos–assistente social, conselheira do CFESS 

20h00 às 21h00 – Debate 

21h00 – Coquetel e atividade cultural 

 

07/09/2011 (sexta feira) 

8h30 às 12h00 – Mesa redonda: O trabalho profissional frente à crise do capital: desafios do 

Conjunto CFESS/ CRESS 

Palestrantes: 

Yolanda Guerra – assistente social, professora da UFRJ 

Esther Luíza de Souza Lemos–assistente social, conselheira do CFESS 

 

14h00 às 18h00 – Grupos temáticos: 

 Formação Profissional e Relações Internacionais; 

 Administrativo-financeiro. 

 

08/09/2011 (sábado) 

8h30 às 12h30 – Grupos temáticos: 

 Seguridade Social 
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 Ética e Direitos Humanos 

 

14h00 às 18h00 – Grupos temáticos: 

 Fiscalização Profissional 

 Comunicação 

 

09/09/2011 (domingo) 

8h30 às 17h00 – Plenária de deliberações. 

17h00 às 18h00 – Mesa de encerramento e avaliação 

CFESS – CRESS-TO 
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Seminário Nacional de Serviço Social e Organização Sindical 

30 e 31/10/2012 

Rio de Janeiro – RJ 

PROGRAMAÇÃO 

 

30 de outubro (terça-feira) 

7h30 às 9h00 – Credenciamento 

9h00– Mesa de abertura 

CFESS/ CRESS-RJ/ ABEPSS/ ENESSO 

9h30 às 12h30 – Mesa-redonda: Sujeitos coletivos na defesa da emancipação da classe 

trabalhadora e a contribuição dos/as assistentes sociais e do Conjunto CFESS-CRESS 

Palestrantes: 

Sara Granemann – assistente social, professora da UFRJ 

Sâmya Rodrigues Ramos – assistente social, presidente do CFESS 

 

14h00 às 18h00 – Mesa-redonda: Organização sindical dos/as trabalhadores/as no Brasil 

Palestrantes: 

Antônio de Pádua Bosi – historiador, professor da UNIOESTE  

CTB - Carlos Rogério de Carvalho Nunes. 

CONLUTAS – José Maria de Almeida 

INTERSINDICAL – Luis Carlos Scapi 

CUT – (não enviou representante) 

 

31 de outubro (quarta-feira) 

9h00 às 12h00– Mesa-redonda: História da organização sindical dos/as assistentes sociais 

brasileiros/as 

Palestrantes 

Beatriz Abramides – assistente social, professora da PUC/SP 

Maria do Socorro Cabral – assistente social, professora da PUC-SP 

 

14 às 18h – Mesa-redonda: Experiências de organização sindical dos/as assistentes sociais 

Palestrantes: 

Marina Barbosa Pinto – assistente social, professora da UFJF, 1ª secretária do 

ANDES/SN 



 
238 

Margareth Dallaruvera – assistente social, presidente da FENAS 

Jossuleide Cavalcante – assistente social do INSS/ CE, dirigente da FENASPS  

Michelle Rodrigues de Moraes - assistente social do IFRJ, membro do comando 

nacional de greve dos servidores federais. 

 

18h30 – Mesa de encerramento 

CFESS e CRESS-RJ 

 

 


