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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 

O Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, no ano de 1997 realizou ações no 
sentido de dar continuidade aos compromissos assumidos na plataforma eleitoral da 
gestão 96/99, como também encaminhou as deliberações do XXV Encontro Nacional 
CFESS/CRESS ocorrido na cidade de Fortaleza em set/96 (fórum deliberativo do 
conjunto CFESS/CRESS). 
 
 Devemos salientar que as ações desenvolvidas durante o período de 1997, na 
direção da consolidação do nosso projeto ético político profissional - estiveram 
orientadas para as seguintes prioridades: 
 
• O investimento na participação do conjunto nos Conselhos de Políticas Públicas; 
 
• A defesa das políticas públicas e da democracia; 
 
• O aperfeiçoamento da política nacional de fiscalização e continuidade do debate em 

torno da ética profissional e divulgação do Código de Ética. 
 
• A articulação com entidades do serviço social para a realização de ações conjuntas 

que buscavam o fortalecimento da profissão; 
  
• A articulação com entidades da sociedade civil para o apoio e o fortalecimento das 

lutas sociais em favor da democracia e cidadania; 
 
• O gerenciamento administrativo financeiro capaz de dar suporte e viabilizar o 

desenvolvimento das ações finalísticas; 
 
• A consecução e encaminhamento da política de divulgação e comunicação no sentido 

de dar visibilidade ao trabalho realizado e da valorização da profissão. 
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1 - PROGRAMA 
___________________________________________________________________
___ 
 
 
FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E OBSERVÂNCIA DO 
CÓDIGO DE ÉTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
  Decorridos aproximadamente 3 décadas da deflagração do processo de 
organização do Conjunto CFESS/CRESS, a gestão 96/99 do CFESS vem expor, através 
deste relatório, a consolidação parcial desse esforço coletivo para a efetivação e 
fortalecimento da política nacional de fiscalização profissional para o Serviço Social. 
 
  De acordo com os pressupostos legais e éticos, a fiscalização é a atividade 
precípua dos Conselhos Regionais, com o fim de assegurar a probidade, a uniformidade e 
a qualidade dos serviços profissionais prestados à população. 
 
  Trata-se de uma exigência constitucional quanto ao estatuto das profissões 
liberais e uma condição de sua própria existência legal, traduzida em lei específica e 
parametrada por princípios e valores, também, expressos no nosso Código de Ética 
Profissional. 
 
  O CFESS busca, assim, romper com o caráter corporativista e estritamente 
burocrático deste serviço, redimensionando a fiscalização como uma ação inscrita num 
projeto profissional de natureza ético-política e técnico operativa. 
 
  Desse modo, direcionamos o conjunto dos esforços e da capacidade 
interventiva do CFESS para o aprimoramento dos instrumentos legais e de divulgação 
sobre o papel social da profissão, logo de sua natureza pública, enquanto um dos artifices 
da implementação de políticas e direitos sociais. 
 
  O CFESS vêm lançando mão, portanto, de várias estratégias e atividades 
em nome da salvaguarda dos interesses da população usuária dos serviços e do zelo à 
imagem e aos compromissos públicos dos profissionais. 
 
 

1.1 - PROJETO ÉTICA E FISCALIZAÇÃO 
 
  Dando prosseguimento às metas traçadas pela comissão para o triênio 
96/99, todas as atividades desenvolvidas durante o ano 97 estão referenciadas às 
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deliberações do XXV Encontro Nacional CFESS/CRESS, especificamente sobre a 
Política de Fiscalização do conjunto CFESS/CRESS. 
 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
Foram integradas aos 3 eixos:  
• Política Nacional de Fiscalização 
• Divulgação 
• Demandas Específicas 
 
Para cumprir os seguintes objetivos: 
 
• Dar prosseguimento à implementação da PNF 
• Contribuir para a publicização e valorização da profissão 
• Prestar orientação, esclarecimentos e informações sobre a fiscalização e ética 

profissional, regularmente respondendo a demandas de CRESS ou outras entidades, 
quando o assunto é sobre a profissão. E, ainda julgar os processos recursais ao 
CFESS. 

 
 
ATIVIDADES REALIZADAS: 
 
Política Nacional de Fiscalização: 
 
• Implantação do cadastro nacional unificado / SISCAFW: contratação da empresa de 

programas e assessoria de informática - IMPLANTA. - Discussões, sugestões e 
consulta aos CRESS. 

 
• Construção e implantação da PNF: realização de reuniões da Comissão para 

encaminhamentos, a saber: 
Concepção e esboço do documento da PNF. 
Discussão e distribuição de tarefas entre os conselheiros. 
Pesquisa em arquivo sobre história da fiscalização e redistribuição de tarefas entre os 
conselheiros. 
Finalização do documento e envio aos CRESS - versão preliminar. 
Discussão do roteiro/programa para os Encontros Descentralizados de Fiscalização e 
preparação de apresentação da PNF no XXVI CFESS/CRESS. 
Encontros Descentralizados de Fiscalização nas 5 regiões do País, sediados pelos 
CRESS: 1ª, 5a, 7a, 12a, 19a regiões com a participação dos conselheiros CFESS. 

     Discussão sobre a elaboração das transparências para apresentação  da  1a  parte  do  
     documento -  Histórico  da  PNF  -   e  construção   do  relatório   consolidado   dos     
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     Encontros Descentralizados de Fiscalização. 
XXVI CFESS-CRESS/Belém: Apresentação do documento de PNF em 2 etapas; na 
primeira, sob a forma de transparência o histórico, que não sofreu alterações no 
processo de discussão pelos CRESS; na segunda, aprovação das propostas dos itens da 
operacionalização da Política. 
Correções na redação das transparências e revisão no relatório de deliberações do 
XXVI CFESS/CRESS. 
Encaminhamento das deliberações e planejamento da Comissão para o ano de 1998. 

 
Divulgação: 
 
• Lançamento de vídeos da série Fiscalização e Ética: foram produzidos e lançados na 

sequência: 
 

Gravação do vídeo, com a participação das conselheiras da COFISET, agentes fiscais 
dos CRESS 7a, 9a, 11a e assessora jurídica Silvia Terra. 
 
Lançamento Nacional do Vídeo I - “Ouça um Conselho” nas “Semanas do Assistente 
Social” 
 
No XXVI CFESS/CRESS: Lançamento do Vídeo II - “Conselho, Profissão e Gestão 
Pública”. 

 
• Nova edição (3a) do Código de Ética Profissional: incorporando as alterações 

aprovadas no XXV CFESS/CRESS e com novo projeto gráfico. 
 
• Texto informativo sobre a profissão de Serviço Social: elaborado para divulgação no 

“Guia do estudante” da Editora Abril, dirigido a estudantes de 2º grau, a ser 
transformado em folder. 

 
• Lançamento de selo comemorativo: 50 anos de Código de Ética e 40 anos de 

regulamentação profissional. 
 
• Criação e afixação de outdoor: em comemoração ao dia do assistente social, em todo 

o Brasil - “O Brasil precisa de Serviço Social”. 
 
Outras Demandas: 
 
• Projeto Jandira Fegalli: solicitação de pronunciamento do CFESS, através de 

assessoria do Mtb. Desde então, tem-se discutido o mérito dos projetos de 
contratação de A.S. e de condições de trabalho que estão tramitando na Câmara 
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Federal; para tanto, foram feitos pareceres (jurídico, técnico/político, parlamentar) 
que subsidiam o posicionamento do CFESS, quanto à viabilidade dos mesmos. 

 
• Processos Éticos - recursos junto ao CFESS: 02 processos julgados e ___ em 

tramitação. 
 
• Construção do Catálogo CBO: Titulação do A.S. no mercado de trabalho/sugestão de 

modificações, atendendo consulta do Ministério do Trabalho. 
 
• Orientações jurídicas e outras atinentes à fiscalização profissional: expedição de 

ofícios, atendendo solicitações e prestando esclarecimentos necessários. 
 
• Respostas a consultas de outros conselhos profissionais sobre assuntos relacionados 

à fiscalização do exercício profissional do Assistente Social. 
 
• Participação em eventos localizados referentes à ética ou relacionados ao trabalho da 

fiscalização, a convite de CRESS ou Delegacia: Fortaleza, Natal, DF, Tocantins, 
Caxias do Sul, Porto Alegre, Vitória, Tubarão (SC) e Florianópolis. 

 
 
1.2 - PROJETO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
 
• Projeto de Capacitação Continuada Entendida como atividade prioritária, 

programada para ser detalhada e planejada em termos operacionais (didáticos e 
financeiros) em 1997, com implantação no início de 1998. Projetou-se a realização 
de reuniões conjuntas entre as entidades envolvidas, ou seja, CFESS, ABESS e 
ENESSO, bem como a aproximação com profissionais/instituições que pudessem 
trazer subsídios para o projeto. 

 
• Capacitação e intervenção em questões/fóruns relativos à formação profissional. 

Concebida como atividade permanente, inerente à comissão. Programado 
acompanhamento do processo de implantação do novo currículo; da política 
educacional do governo; interlocção com a ABESS e ENESSO e entidades 
profissionais latino-americanas de Serviço Social, em especial as do MERCOSUL. 
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ATIVIDADES REALIZADAS 
 
• Projeto de Capacitação Continuada: Realizadas 03 reuniões conjuntas com ABESS 

e ENESSO; participação nas Oficinas Regionais de ABESS para discussão do projeto; 
contato com especialistas em Educação à Distância; estudo de material especializado. 

 
Discussão do Projeto de Capacitação Continuada: com a participação de vice presidentes 
de ABESS e com a assessoria da Profª Rosângela Batistoni; Indicação de estratégias para 
a viabilização do PCC, a saber: 1) organização de um encontro de especialistas na 
questão do “processo de trabalho”, a ser promovido pelas universidades (UERJ, PUC e 
UFJF); 2) avaliação das regiões em termos de decisão acerca da possibilidade de uma 
experiência piloto do PCC. 
 
Participação da Comissão nas Oficinas Regionais de ABESS. 
 
• Encaminhamento do encontro entre especialistas para discussão da questão do 

“processo de trabalho”, a ser realizado na PUC/SP em agosto de 1998. 
  
• Avaliação das oficinas regionais de ABESS, considerando-se que a região leste 

ofereceria condições objetivas para implantação do PCC. Encaminhamento de 
alterações no conteúdo do projeto, tendo em vista que o encontro entre especialistas 
não pôde ser realizado e que a discussão acerca da problemática do “processo de 
trabalho” é uma tarefa a ser realizada a longo prazo. Reavaliação das expectativas em 
relação ao conteúdo do curso, tendo por parâmetros a natureza do mesmo e seu 
público alvo; decidiu-se incluir uma unidade referida à ética profissional. Contato 
com a UNAMA e recebimento de amplo material sobre cursos de capacitação 
continuada, organizados pela UNB. Coloca-se a possibilidade de redimensionar o 
projeto, em termos de seu alcance nacional, através de convênio com a UNB. 

 
Capacitação e participação em fóruns de debate sobre a formação profissional 
 
• Promoção de Seminário sobre a LDB, com a presença da especialista convidada, prof. 

Ana Maria de Almeida Ribeiro (técnica em assuntos educacionais da UFRJ e da 
Federação dos Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras), que 
analisou criticamente o significado da política educacional inscrita na LDB e com a 
participação da assessoria jurídica do CFESS, Silvia Terra, sobre possíveis 
implicações da LDB e da reforma do estado na organização política e nas atribuições 
legais das entidades profissionais. 

  
• Participação de membro da comissão na reunião do MERCOSUL e em Encontro 

realizados em Mar Del Plata - Argentina. Colocaram-se novas demandas ao CFESS, 
em especial, a possibilidade de construção de um Código de Ética Latino-americano, 
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o que implica tanto na atuação da Comissão de Ética e Fiscalização quanto na da 
Comissão de Formação Profissional. 

  
• Participação de quatro membros da comissão na Convenção de ABESS, realizada em 

Recife/Novembro, onde discutiu-se o eixo do novo currículo, ou seja, do processo de 
trabalho, a estrutura de organização da ABESS/CEDEPSS e o trabalho junto ao MEC. 

 
 

1.3 - PROJETO DIVULGAÇÃO e IMPRENSA 
___________________________________________________________________
___ 
 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS  
 
 
Área Administrativa 
 
• Contratação de prestação de serviços na área de programação visual e de editoria 

jornalística; 
• Contratação de prestação de serviços gráficos; 
• Contratação da prestação de serviços na área de produção de vídeos; 
 
Participação em Eventos 
 
• Semana do Assistente Social - maio de 1997; 
• 1º Encontro de Serviço Social na Esfera da Seguridade Social no Brasil - Belo 

Horizonte/MG, julho de 1997; 
• II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Brasília/DF, 

agosto de 1997; 
• XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS - Belém/PA, setembro de 1997; 
• Encontro de Organização Política: O Serviço Social Rumo ao Século XXI - 

Brasília/DF, novembro de 1997.  
Reuniões 
• Reuniões ordinárias do GT por ocasião dos plenos do CFESS. 
 
 
 
Elaboração de Revistas, Jornais e outros - Política de Comunicação do CFESS 
 
• Confecção de cartazes de interesse da categoria e em defesa das políticas públicas. 

Previsão de lançamento de um cartaz e adesivo (papel e plástico) em apoio ao 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme indicação do XXIV Encontro 
Nacional CFESS/CRESS (1995); 

  
• Elaboração de cartilhas e manuais de instrumentalização e apoio à ação dos Conselhos 

Regionais. Reimpressão do Manual do Conselho Fiscal; 
  
• Aplicação da logomarca do CFESS, com vistas a imprimir uma nova identidade visual 

para a entidade. Previsão: início de 1997; 
  
• Preparação do projeto editorial da Revista do Conselho Federal de Serviço Social, 

órgão informativo semestral, contendo artigos, resenhas e entrevistas relacionadas às 
frentes de intervenção do Conjunto CFESS/CRESS, polêmicas teórico-políticas e 
experiências profissionais. Previsão: conclusão do projeto em julho de 1997; 

  
• Montagem de um boletim do CFESS - “Notícias do Pleno”. Trata-se da opção por um 

modelo ágil de comunicação entre o CFESS, os CRESS e a categoria, a ser lançado 
após cada reunião de Conselho Pleno do CFESS. Previsão:1º semestre de 1997; 

  
• Investimento na publicização da produção teórico-política do Conjunto 

CFESS/CRESS e da categoria dos assistentes sociais. Previsão: desencadeamento do 
processo de organização dos Anais do 7º e 8º CBAS; sistematização em livros e/ou 
brochuras dos textos produzidos pelo Conjunto CFESS/CRESS; 

  
• Nova edição gráfica do Código de Ética, da Lei 8.662/93 e da Consolidação das 

Resoluções do CFESS, com vistas a incorporar as alterações aprovadas no XXV 
CFESS/CRESS (1996), e, através de uma outra programação visual, tornar a leitura 
destes instrumentos normativos mais acessível. Previsão: conclusão do projeto em 
julho e lançamento em setembro de 1997; 

  
• Divulgação do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão nos 

idiomas inglês e espanhol, junto à International Federation of Social Workers (IFWS) 
e aos Colégios Profissionais de Serviço Social no âmbito do MERCOSUL, 
disponibilizando-os também aos assistentes sociais e demais interessados nas sedes 
dos CRESS. Previsão: dezembro de 1997; 

  
• Produção de vídeos como suporte à capacitação político-profissional de conselheiros 

e assistentes sociais. Previsão: lançamento do primeiro vídeo da Série Fiscalização 
e Ética na Semana do Assistente Social, em maio de 1997; produção do primeiro 
vídeo da Série Políticas Públicas, na área da Criança e do Adolescente; 

  
• Distribuição da Agenda do Assistente Social/1997 - agenda diária contendo dados de 

interesse da categoria (princípios do Código de Ética, trechos da Lei 8662/93, 
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legislação social, entidades da sociedade civil, informações sobre o CFESS e os 
CRESS, dentre outros), conforme indicação do XXIV Encontro Nacional 
CFESS/CRESS (1995); 

  
• Instalação de uma rede de informações do Conjunto CFESS/CRESS, tendo em vista a 

construção de uma base de dados comum. Mecanismos fundamentais: internet, E-
mail, home page do CFESS, programa de cadastro unificado para o CFESS e todos os 
CRESS. Previsão:operacionalização ao longo de 1997. 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Atividades Administrativas 
 
• Contratação de prestação de serviços de 03 programadores visuais (RJ e SC); 
• Contratação de prestação de serviços gráficos (RJ, SC e DF); 
• Contratação da prestação de serviços de 02 equipes de produção de vídeos (RJ); 
• Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação do cadastro 

informatizado, acesso à internet e construção da home page do CFESS (DF); 
• Contratação de serviços de editoria jornalística (RJ e DF). 
 
Participação Em Eventos 
 
• Lançamento nacional do Vídeo “Ouça um Conselho”, da Série Fiscalização e Ética - 

que contou com a participação das conselheiras da COFISET/Cfess, agentes fiscais 
dos CRESS 7a, 9a e 11a Região ,e da assessora jurídica do Cfess, Drª. Silvia Terra -, 
por ocasião dos eventos organizados pelos CRESS, em comemoração ao dia do 
Assistente Social - maio de 1997; 

  
• Lançamento do cartaz em comemoração dos sete anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos eventos comemorativos do dia do Assistente Social, em maio de 
1997; 

  
• Aplicação do outdoor “O Brasil Precisa de Serviço Social”, comemorativo do dia 15 

de maio, dia do assistente social, em nível nacional, pelo CFESS em parceria com os 
CRESS, em maio de 1997; 

  
• Divulgação das brochuras “O CFESS frente à Reforma do Estado no Brasil do Real” 

(Opinião 1) e “O CFESS nas Lutas em Defesa das Políticas Públicas: Desafios e 
Perspectivas” (Avaliação Política 1), no 1º Encontro de Serviço Social na Esfera da 
Seguridade Social no Brasil, em Belo Horizonte/MG, julho/97; 
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• Apresentação do Vídeo “Mensagem do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho aos 
Assistentes Sociais”, homenageado durante Ato Político no 1º ESSESSB, Belo 
Horizonte/MG, julho de 1997;  

  
• Lançamento de cartaz e adesivos comemorativos dos sete anos do ECA (assinados 

pelo CFESS, CRESS e Forum Nacional DCA), na II Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Brasília/DF, agosto de 1997; 

  
• O GT de Divulgação e Imprensa do CFESS, no XXVI Encontro Nacional 

CFESS/CRESS em setembro de 1997, em Belém/PA: apresentação de transparências 
sobre a “Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS”; 
apresentação do Projeto Editorial e Conselho Consultivo da Revista Inscrita, com o 
software power point; apresentação das atividades e orientações do Conselho 
Fiscal com recursos do power point, e transparências da Comissão de Finanças; 
lançamento da 3ª Ed. Revista e Ampliada do Código de Ética do Assistente Social, 
com capa em homenagem a Artur Bispo do Rosário; Lançamento do Vídeo da Série 
Fiscalização e Ética 2, “Conselho, Profissão e Gestão Pública” e reapresentação do 
vídeo com Barbosa Lima Sobrinho; lançamento do adesivo em comemoração aos 
50 anos do Código de Ética e 40 anos de Regulamentação da Profissão; 

  
• No Encontro de Organização Política foi lançada a Revista Inscrita, do Conselho 

Federal de Serviço Social, com reapresentação do Conselho Consultivo através do 
software power point, em Brasília/DF, novembro de 1997. 

 
Reuniões 
 
• Realização de 07 reuniões ordinárias do GT por ocasião dos plenos do CFESS (março 

- DF, maio - DF, julho - MG, setembro - PA, outubro - DF, novembro - DF e 
dezembro - DF). 

 
 
ELABORAÇÃO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS 
 
• Reimpressão do cartaz sobre a Lei de Regulamentação da Profissão 

(originariamente produzido pelo CRESS 19ª Região). Local de impressão: 
Goiânia/GO. Impressão do cartaz e adesivos (papel e plástico) em apoio aos 7 Anos 
do ECA; 

  
• Reimpressão do Manual do Conselho Fiscal. Local: Florianópolis/SC; 
  
• Aplicação da nova logomarca e referência visual do CFESS no material de 

papelaria; 
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• Conclusão do projeto editorial da Revista do Conselho Federal de Serviço Social e 

produção do primeiro número da Revista Inscrita. Local: RJ; 
  
• Levantamento de profissionais e de custos para montagem do boletim do CFESS - 

“Notícias do Pleno” e produção de três números (julho, agosto e outubro). Local: RJ 
e DF; 

  
• Conclusão do projeto de uma nova edição gráfica do Código de Ética e da Lei 

8.662/93, com lançamento da primeira tiragem em outubro de 1997. Local: RJ; 
  
• Conclusão e lançamento de Vídeos: “Ouça um Conselho” (maio de 1997); 

“Mensagem do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho aos Assistentes Sociais” (julho 
de 1997); “Conselho, Profissão e Gestão Pública” ( setembro de 1997). Produção 
do Vídeo de Criança e Adolescente: construção do roteiro, filmagens de crianças em 
entidades sociais, creches, escola, rua, etc, e entrevistas com Conselheiros da 
Sociedade Civil no CONANDA e representantes do Forum Nacional DCA. Em fase de 
conclusão. Previsão de lançamento: maio de 1998. Local: RJ e DF; 

  
• Distribuição da Agenda do Assistente Social/1997 em parceria com os 

CRESS.Local: 
• DF; 
  
• Contratação de serviços relativos à instalação de um programa de cadastro 

unificado para o CFESS e todos os CRESS; levantamento da situação dos recursosde 
informática dos CRESS; migração de dados do CRESS 8ªR., unidade piloto do 
SISCAFW; monitoramento da compra de novos equipamentos para os CRESS. Local: 
DF e SC; 

  
• Contratação de serviços relativos ao acesso do Cfess à internet,com aquisição de E- 
• mail (endereço eletrônico),e à produção da home page do CFESS (DF e SC). 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS E NÃO PREVISTAS  
 
REUNIÕES 
 
 Foi realizada em junho uma reunião extraordinária do GT D&I na cidade do Rio de 
Janeiro, com vistas à aprovação do Projeto da 3ª Ed. do Código de Ética, do Projeto 
Gráfico da Revista Inscrita, e da arte final do Boletim Notícias do Pleno; e, ainda, 
planejamernto das ações da DI até o Encontro Nacional CFESS/CRESS;  
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Foram feitas aproximadamente 30 reuniões, entre março e dezembro, com os 
responsáveis pelos seguintes projetos: projeto editorial da Revista do CFESS, nova 
edição gráfica do Código de Ética e Lei de Regulamentação, editoria e Conselho 
Editorial da Revista Inscrita, programação visual e editoria do Notícias do Pleno, 
SISCAFW, programação visual de cartazes de encontros (Seguridade e Organização 
Política), outdoor e adesivos, equipes de produção dos vídeos. Locais: RJ, DF e SC; 
 
Visita à Colônia Juliano Moreira (Jacarepaguá/Rio de Janeiro) para solicitação de 
utilização da imagem da obra de Artur Bispo do Rosário na 3ª Ed. do Código de Ética e 
para realização de sessão de fotos com base na exposição: “Eu preciso destas palavras 
escrita”. 
 
 
Elaboração De Jornais, Revistas E Outros 
 
• Produção do Vídeo “Mensagem do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho aos 

Assistentes  
• Sociais” (RJ); 
  
• Produção de transparências sobre a “Política Nacional de Fiscalização do Conjunto  
• CFESS/CRESS”(PE, RJ e MS); 
  
• Produção de material de apresentação do Projeto Editorial e Conselho Consultivo 

da  
• Revista Inscrita, com o software power point (RJ); 
  
• Produção de material de apresentação das atividades e orientações do Conselho 

Fiscal  
• com recursos do power point, e transparências da Comissão de Finanças(SC); 
  
• Produção e lançamento do Vídeo da Série Fiscalização e Ética 2, “Conselho,  
• Profissão e Gestão Pública”(RJ);  
  
• Produção e lançamento dos adesivos:Comemorativos aos Sete Anos do ECA (RJ); 

Em  
• Defesa da Seguridade Social(SC); em comemoração aos 50 anos do Código de 

Ética e  
• anos de Regulamentação da Profissão(SC); em defesa da LOAS (cinco modelos de  
• adesivos), por ocasião da II Conferência de Assistência Social(SC); 
  
• Produção e envio de cartão de Natal aos assistentes sociais, em parceria com os  
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• CRESS, com a arte da capa da Revista Inscrita (RJ); produção e envio de cartão de  
• Natal aos parceiros do Conjunto CFESS/CRESS (DF). 
  
• Elaboração de texto informativo sobre a profissão Serviço Social, em parceria com 

a  
• COFISET, com o objetivo de divulgação no Guia Do Estudante (Editora Abril),  
• dirigido a alunos de 2º grau; posteriormente a ser transformado em folder pela D&I. 
 
 

2. PROGRAMA DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
  O exercício profissional do Serviço Social encontra seu “locus” 
institucional privilegiado na formulação, implementação e controle das políticas de 
seguridade social e de defesa de direitos sociais em especial a garantia dos direitos da 
população infanto-juvenil. Justifica-se, assim, o compromisso ético-político dos 
assistentes sociais em ingressar nos fóruns de participação e controle social - os 
Conselhos privilegiadamente. Desta forma, o CFESS elegeu este programa Defesa das 
Políticas Públicas como uma das prioridades a se somar àquelas inscritas 
tradicionalmente como suas finalidades próprias. 
 
 

2.1. SAÚDE 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
• Divulgação Documento de Procedimentos SAI/SUS 
  
• Elaboração da “Proposta de Complementação da Tabela SAI/SUS dos Assistentes 

Sociais na área da saúde” 
 
• Participação da Comissão de Saúde no I Encontro Nacional de Serviço Social na área 

da seguridade Social 
  
• Participação em Fóruns e Comissões Nacionais de Saúde: 
 
• Participação na Comissão de Revisão do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) 
  
• Participação na Comissão Técnica de Atuação Profissional da Área de Saúde - 

CT/APAS 
  
• Acompanhamento das ações do Conselho Nacional de Saúde - CNS 
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• Participação na Comissão SUS/Mercosul 
  
• Trabalho de Articulação das Comissões de Saúde CFESS/CRESS 
  
• Realização de reuniões da Comissão de Saúde do CFESS. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
A divulgação da “Proposta de Complementação da Tabela SAI/SUS dos Assistentes 
Sociais na Área da Saúde”, elaborada pelo CFESS/CRESS com assessoria da Profa. 
Regina Giffoni foi realizada através de ofício circular aos CRESS e à Comissão de Saúde 
do Ministério da Saúde responsável pela elaboração da Tabela Geral de todos 
procedimentos hospitalares. O documento, além de conter os procedimentos já 
instituídos na atual Tabela SAI/SUS do Ministério da Saúde, sugere a inclusão de mais 
quatorze itens que consideram os procedimentos já realizados pelos AS da saúde e que, 
ainda, não estão incluídos na Tabela de Procedimentos. 
 
  A participação da Comissão de Saúde no I Encontro Nacional de Serviço 
Social na área de Seguridade Social se deu através dos seguintes momentos: 
 
a) - Mobilização das Comissões de Saúde dos CRESS para capacitação dos membros da 
Comissão, na perpectiva de participação qualificada no Encontro. Ao mesmo tempo 
incentivou-se as Comissões a estarem na Semana do Assistente Social, estimulando e 
mobilizando a categoria para uma discussão articulada entre as políticas que compõem a 
seguridade: Assistência Social, Previdência e Saúde. 
 
b) - A Capacitação dos membros da Comissão de saúde do CFESS, que se deu através de 
uma oficina envolvendo todas as comissões de políticas públicas do CFESS (Assistência, 
previdência, saúde e Criança e Adolescente), privilegiando os temas: descentralização, 
financiamento e controle social. Além da participação na oficina, a Comissão de saúde 
buscou subsídios teóricos, através de uma bibliografia básica (livros, revistas e textos 
temáticos da área da saúde), indicada, também, às comissões de saúde dos CRESS. 
 
  A Comissão participou, ainda, da Coordenação do painel temático da saúde 
e da Sistemátização das discussões dos trabalhos nos grupos. 
 
 A atuação em fóruns e comissões nacionais de saúde se efetivou através de: 
 
  . Participação em 08 reuniões do Fórum das Entidades Nacionais de 
Trabalhadores da Saúde, cujas discussões se deram em torno dos principais temas: Pauta 
CNS e representação dos trabalhadores naquele conselho. 
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  . Participação em 06 reuniões da Plenária Nacional de Saúde, privilegiando 
a discussão em torno da Proposta de Emenda Constitucional PEC/169 e CPMF. 
 
  . Inserção no Movimento SOS SUS, apoiando técnico e financeiramente as 
atividades desenvolvidas pelo movimento na luta em defesa de financiamento permanente 
à saúde PEC169) assegurando a implementação efetiva do SUS. 
 
  . Participação em 04 reuniões da Plenária Geral dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde, em torno dos temos; CPMF, PEC/169 e NOB/96. 
 
  . Participação em 06 plenárias do Conselho Nacional de Saúde como 
ouvinte. 
 
  . A articulação da Comissão de Saúde CFESS/CRESS ocorreu através das 
seguintes atividades: 
 
  . Socialização das atividades da Comissão CFESS, através de ofícios 
quadrimestrais e encaminhamento de documentação pertinente às discussões realizadas 
nos fóruns, onde a Comissão de Saúde do CFESS se insere. 
 
  . Assessoria às Comissões de Saúde dos CRESS, através de visitas e/ou 
contatos telefônicos para tratar de questões locais na área de saúde. 
 
  . Participação do XXVI CFESS/CRESS na discussão do eixo temático 
Saúde.  
 
  . A dinâmica de funcionamento da Comissão de Saúde ocorreu através de 
06 reuniões sistemáticas e 02 telereuniões, tomando por eixo de discussão as seguintes 
temáticas: Representação da Comissão junto ao Conselhinho, ao Fórum Nacional de 
Entidades dos Trabalhadores da Saúde, na Plenária Nacional de Saúde e Movimento SOS 
SUS: Reconhecimento pelo CNS do AS como profissional de saúde, analisando 
Decretos do Governo Federal, Resoluções CNS e Pareceres Jurídicos do CNTS e 
CFESS; CPMF; PEC/169; Inserção do AS no Programa Saúde da Família, Programa de 
Agentes Comunitários e Sistema Nacional de Auditoria: além de atender outras 
demandas específicas localizadas nos CRESS. 
 
OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS / NÃO PREVISTA 
 
• Participação no IV Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 

CONASEMS; 
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• Participação em Seminário realizado em São Paulo; 
 
• Participação de conselheiros da comissão em encontros preparatórios ao I Encontro 

de Seguridade, promovidos por três regionais; 
  
• Participação na Manifestação nacional em defesa do SUS - Brasília/DF 
  
• Sondagem junto aos CRESS sobre demanda de inclusão do AS nos Programas Saúde 

da Família e Sistema Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde, a nível estadual ou 
municipal. Apoio à mobilização de alguns CRESS na articulação dessa reivindicação. 

 
 

2.2. PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
• Proceder levantamento sobre o funcionamento dos Conselhos de Previdência Social 

no âmbito nacional nos Estados e Municípios a fim de verificar pertinência de nossa 
aproximação e possibilidades de acompanhamento das ações destes conselhos. 

  
• Estímulo e apoio aos CRESS para instituição da Comissão de Previdência. 
  
• Repasse aos CRESS de informações, documentos e publicações diversas que abordem 

a política de previdência e as iniciativas governamentais para a reforma. 
  
• Intensificar entendimentos e articulação com o Divisão de Serviço social do INSS 

para definir procedimentos quanto a situação do quadro de Assistentes Sociais do 
INSS, bem como avaliar a operacionalização do benefício da LOAS - Benefício de 
Prestação Continuada. 

  
• Promoção de discussões a respeito da política previdenciária e da ação do Serviço 

Social na instituição previdenciária. 
  
• Participação do CFESS em eventos promovidos pelos CRESS e por outras entidades. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
• Foram feitas gestões junto aos CRESS no sentido de serem constituídas ou apoiadas 

as Comissões de Previdência, insistindo-se na necessária articulação dos CRESS com 
as Seções de Serviço Social do INSS nos Estados. Um levantamento indicou que cerca 
de 6 regionais conseguiram instalar aquelas comissões, destacando-se o CRESS do 
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Estado do Ceará que vem promovendo discussões com as assistentes sociais do INSS 
e Encontros ampliados em articulação com movimentos sociais de defesa da 
Previdência priorizando debates a respeito da proposta de reforma da Previdência. 

 
• Durante todo o exercício subsidiou-se os CRESS com notícias, documentos do INSS, 

texto analíticos sobre a Previdência pública e a proposta de reforma, publicações 
diversas de caráter informativo e de resistência a iniciativa do governo quanto a 
reforma, entre as quais o texto “Reforma da previdência quem ganha e quem perde” 
publicado pelo DIAP (Departamento intersindical de assessoria parlamentar) em 
outubro de 1997. 

 
• O tema Previdência e a proposta de reformá-la mereceu destaque ao lado de outras 

políticas públicas no lançamento dos cadernos “Opinião do CFESS lançados no 1º 
semestre/97 - “O CFESS nas lutas em defesa das políticas públicas e Reforma do 
Estado no Brasil do real”. Estas publicações foram direcionadas aos assistentes 
sociais, às entidades da sociedade civil e aos movimentos populares, às unidades de 
ensino, bem como aos Conselhos regionais, caracterizando-se como valioso 
instrumento para manifestar posição do Conselho e ensejar ações articuladas e em 
parceria de resistência ao desmonte do Estado. 

 
• Uma constante preocupação foi manter entendimentos com a Divisão de Serviço 

Social do INSS a nível nacional de forma a acompanhar a operacionalização do BPC 
(benefício de prestação continuada instituído na LOAS) a cargo daquela autarquia. 
Desta forma, foi possível o acesso a informações quanto a demanda, procedimentos, 
dificuldades e a busca de alternativas no âmbito do INSS e fora dele, visando 
possibilitar o atendimento daqueles que solicitaram o benefício assegurado em lei. 
Aqui cabe registrar empenho e as atividades empreendidas pelo Serviço Social da 
previdência na socialização de informações a respeito do BPC e na facilitação do 
atendimento à população quando do pleito ao beneficio. 

 
• A articulação contínua com o Serviço Social do INSS buscou, em especial 

acompanhar a situação do quadro de assistentes sociais cujo quantitativo se encontra 
em redução, notadamente em função de aposentadorias e a alternativa empreendida de 
convocação de profissionais aprovados em concursos federais, o que contemplou um 
reduzido número das vagas do quadro. Uma situação relevante que se mantém alvo de 
atenção é a iniciativa já manifestada por autoridades do governo quanto a criação do 
cargo de analista de benefícios previdenciários, o que poderia vir a incorporar o 
quadro de assistentes sociais e atingir a profissão na sua especifidade e atribuições. 

 
• Uma Oficina foi programada pelas Comissões de saúde, previdência e assistência do 

CFESS e realizada em dois dias no mês de maio/97 com participação de todos os 
conselheiros e especialistas convidados - Assistentes sociais Regina Giffoni e Ana 
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Maria Cartaxo, versando sobre as três políticas da Seguridade, dada a prioridade 
atribuída à questão na atualidade. Embora convidada a contribuir nos debates da 
oficina, a Divisão nacional de Serviço Social do INSS esteve impedida de participar 
naquela oportunidade. Esta oficina cumpriu o objetivo de subsidiar a direção do 
CFESS que assumia então, as tarefas para organizar e realizar o Encontro Nacional de 
Seguridade Social em cumprimento ao deliberado pela categoria no Encontro anual 
CFESS/CRESS. 

 
• O Encontro Nacional de Serviço Social na Seguridade Social realizado no mês de 

julho na cidade de Belo Horizonte, abordou as políticas de Previdência, Saúde e 
Assistência Social na concepção de globalidade compreendendo as interseções e a 
necessária articulação entre elas. No painel de previdência durante o Encontro de 
Seguridade foram apresentados 5 trabalhos selecionados que abordaram: o Serviço 
Social no âmbito da reforma da previdência, o BPC, Pensão por morte no Previ-Rio, 
Parecer social e o Serviço Social na reabilitação profissional. Os debates que se 
seguiram apontaram inúmeras dificuldades na assistência à população bem como 
limitações a ação do Serviço Social. Moções foram aprovadas de repúdio à reforma da 
previdência e em defesa de concurso público para o INSS. Foram ainda elencadas as 
seguintes propostas: 

 
  - construção de estratégias na defesa da Previdência pública, articulando-
se aos movimentos organizados da sociedade civil, contra a Reforma do Estado. 
 
  - construção de alternativas que facilitem o acesso aos benefícios, 
reafirmando o papel do Serviço Social no assessoramento e socialização de informações 
e no apoio a luta da sociedade civil, criando espaços de análise da política previdenciária 
compreendida como objeto de reivindicação popular. 
 
  - consolidação do Serviço Social no espaço institucional da previdência. 
 
  - defesa da permanência do Assistente Social na equipe multidisciplinar na 
área de reabilitação profissional. 
 
  - construção de um novo modelo de gestão democrática e participativa no 
INSS, fundamentado numa linha de transversalidade que venha a superar as limitações 
institucionais 
 
• A comissão esteve representada atendendo convite, no Seminário nacional sobre o 

“Serviço Social do Trabalho em Empresa frente às transformações sociais”, 
promovido pelo Centro Brasileiro de Colaboração e Intercâmbio de Serviço Social 
(CBCISS) na cidade do Rio de Janeiro no período de 20 a 23 de agosto/97. Na 
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ocasião, a conselheira representante do CFESS participou de uma mesa redonda 
proferindo conferência sobre o Serviço Social na previdência pública. 

 
• O CFESS participou do II Fórum Nacional de Serviço Social do INSS promovido pela 

Divisão de Serviço Social com apoio da Diretoria de Seguro Social do INSS e 
realizado na cidade de São Paulo no mês de outubro. Atendendo solicitação, a 
representante do CFESS proferiu conferência sobre “O novo fazer profissional do 
Serviço Social no Brasil; projeto-discurso hegemônico na categoria”, no painel que 
tratou do tema Estratégias do Serviço Social e novo fazer profissional na perspectiva 
do direito e da cidadania”. 

 
  Durante o evento houve oportunidade de acompanhar a exposição e os 
debates sobre a Matriz teórico - metodológica do Serviço Social na previdência social - 
dificuldades na implantação e estratégias na perspectiva de sua consolidação. 
 
  Em função da relevância das palestras e dos debates desenvolvidos neste 
Fórum face as iniciativas de reforma do Estado e da Previdência e os seus reflexos no 
Serviço Social, foram adquiridas pelo CFESS as fitas de vídeo do evento, de forma a 
subsidiar as discussões que terão prosseguimento. 
 
 

2.3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Na área da assistência social, o Conselho Federal de Serviço social desenvolveu ações 
em diversas frentes objetivando consolidar a assistência como política pública: “direito 
do cidadão e dever do Estado”. 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS: 
 
• Participação em reuniões plenárias do Conselho Nacional de Assistência Social, onde 

o CFESS tem assento representando a profissão de Serviço Social. 
  
• Acompanhamento da execução do Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei 

8.742/93. 
  
• Articulação e Assessoria junto aos Conselhos Regionais. 
  
• Participação na Comissão de Normas do CNAS - na condição de coordenador. 
  
• Participação nas reuniões ampliadas do CNAS - como integrante da organização. 
  



 22 

• Elaboração e divulgação de propostas e estudos  para implantação, implementação/ 
regulamentação de Assistência Social - LOAS (Benefícios eventuais e artigos 3° e 
9°). 

  
• Participação em Fóruns específicos e Conferências Municipais e Estaduais de 

Assistência Social. 
  
• Participação na II Conferência Nacional de Assistência Social. 
  
• Atendimento de outras demandas dos CRESS e outras entidades. 
  
• Participação em oficina sobre Seguridade Social preparatória ao Encontro Nacional. 
  
• Participação no Encontro Nacional de Serviço Social na esfera da Seguridade. 
  
• Realização ou apoio a eventos para capacitação de Conselheiros e da categoria de 

Assistentes Sociais. 
  
• Organização e coordenação do trabalho de grupo sobre assistência social, por ocasião 

do XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS. 
  
• Participação em Eventos, Encontros de Capacitação, Seminários e Conferências de 

Assistência Social - representando o CNAS. 
  
• Participação em outros grupos de trabalho criados pelo CNAS. 
  
• Socialização e divulgação de informações sobre a Assistência Social junto aos 

CRESS. 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
  
 Participação No Cnas 
 
• Nossa intervenção no CNAS se deu, além da nossa presença nas reuniões plenárias e 

reuniões ampliadas, através da apresentação de proposta elaborada pelo CFESS de 
regulamentação dos benefícios eventuais (art. 22 da LOAS), por ocasião de reunião 
ampliada do CNAS; do nosso acompanhamento a operacionalização do Benefício de 
Prestação Continuada; da organização e coordenação de oficina sobre entidades de 
Assistência social e da organização e relatoria da II Conferência Nacional de 
Assistência Social. 

  



 23 

• O trabalho realizado na Comissão de Normas consistiu, além da rotineira análise e 
discussão dos processos de pedidos de registros/certificados de filantropia e isenção 
de taxa de importação, foi centrado no debate e produção de estudos sobre os temas 
filantropia/entidades de Assistência social/isenção da contribuição à Seguridade 
Social/imunidade fiscal e outros. Todo esse acúmulo de debate e produção culminou 
na realização da oficina sobre Entidades de Assistência social. Tal oficina consolidou 
um material importante que ora subsidia a tarefa final de regulamentação dos artigos 
3° e 9° da LOAS, pela Comissão de Normas. 

  
• Por outro lado, participamos no CNAS de grupos de trabalho e da organização de 

reuniões ampliadas. 
 
Operacionalização Da Loas, (Benefícios Eventuais e Benefício de Prestação 
Continuada) 
 
• Apresentação de proposta para a regulamentação dos Benefícios Eventuais, em 

reunião ampliada do CNAS 
  
• Participação em atividades promovidas pelo INSS com o objetivo de discutir e 

analisar o decreto de operacionalização do BPC em diversos Estados. 
  
• Participação em reuniões com a Divisão de Serviço Social do INSS para 

acompanhamento do BPC 
  
• Participação em eventos e reuniões promovidas pelos Conselhos Regionais para 

acompanhamento do BPC, em particular da intervenção do Assistente Social no 
processo de concessão do Benefício.  

  
• Realização de trabalho de grupo no XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS sobre a 

intervenção do Assistente Social na concessão do BPC e outras questões relativas ao 
desempenho do benefício. 

 
Participação em Fóruns e Conferências 
 
• Participação constante do CFESS em articulação com os CRESS no estímulo e 

fortalecimento dos Fóruns municipais e estaduais de Assistência Social. 
  
Quanto às Conferências Municipais e Estaduais de Assistência Social 
  
• Relativamente às Conferências Municipais e Estaduais de Assistência Social, a 

participação do CFESS, além dos CRESS, se realizou de forma efetiva através de 
assessoria e como palestrante, contribuindo, inclusive na organização da maioria. 
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II Conferência Nacional de Assistência social 
 
• O CFESS realizou trabalho de divulgação e mobilização junto aos CRESS por ocasião 

do processo de realização das Conferências Municipais e Estaduais de modo em 
especial para forçar a convocação da II Conferência Nacional de Assistência Social. 

 
• Na II CNAS, o CFESS participou como entidade - membro da Comissão Organizadora, 

Assessoramento Técnico, Relatoria de grupos, Relatoria Geral;  Participação no 
painel, como palestrante, sobre a Política Nacional de Assistência Social e 
Coordenação de mesas da Conferência. 

 
 
 
 
Eventos de Capacitação 
 
A Comissão apoiou as diversas ações realizadas pelos Regionais com o objetivo de 
capacitar os assistentes sociais, como também participou do I Encontro Nacional de 
Serviço Social na Esfera de Seguridade Social realizado em julho de 1997/Belo 
Horizonte-MG - através da organização e coordenação do painel sobre a Assistência 
Social.  
 
Participou da organização da oficina de Seguridade Social preparatória ao Encontro 
Nacional sobre o assunto. 
 
Participou do XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS em setembro de 1997 na cidade 
de Belém-PA - organizando e coordenando o trabalho de grupo sobre a Assistência 
Social. 
 
Realizamos 04 reuniões da comissão de assistência do CFESS. Foram elaborados 02 
documentos técnicos sobre o assunto e 12 relatórios sobre nossa participação em cada 
reunião do CNAS, destacando-se a publicação de 03 cadernos subsídios às Conferências 
de Assistência em parceria com a ABONG/UNICEF e CUT. 
 
Atendemos as outras demandas provenientes dos CRESS e outras entidades prestando 
informações, esclarecimentos e assessoramento. 
 
 

2.4 - DEFESA DE DIREITOS - CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
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• Participação junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

como entidade membro. Através de Plenárias comissões e grupos de trabalho. 
  
• Participação no Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- como entidade membro. 
  
• Participação no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil como entidade membro 
  
• Participação no XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS - Belém/PA. 
  
• Participação nos Encontros Descentralizados de Fiscalização. 
  
• Participação na II Conferência Nacional DCA. 
  
• Participação em Conferências Municipais e Estaduais de DCA. 
  
• Participação no movimento da Marcha Global contra o Trabalho Infantil como 

entidade membro 
  
• Participação no I Encontro de Serviço Social na Esfera da Seguridade Social no Brasil 

e na Oficina de Seguridade Social. 
  
• Capacitação de Conselheiros de Direitos e Tutelares. 
  
• Participação no projeto da instalação de uma sessão no Brasil do Tribunal Permanente 

dos Povos. 
  
• Lançamento de cartaz em comemoração aos 7 anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
• Participação em 11 (onze) Assembléias do CONANDA na qualidade de entidade 

membro. 
 
• O CFESS como membro do CONANDA esteve na Comissão de Articulação 

CONANDA/CNAS. Nessa comissão deu prosseguimento as seguintes atividades: 
  
• Reuniões com Assessoria Técnica para discussão e produção de documentos seguindo 

os pontos levantados por ocasião da reunião ampliada em 96. 
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• Participação de mesa redonda por ocasião da II Conferência Nacional da Assistência 
Social - Apresentação do resultado de pesquisa feita junto aos Conselhos Estaduais e 
municipais DCA. 

 
Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 
• Inserção como membro do Fórum e participação nas reuniões bimensais, entendendo 

ser este espaço de fundamental importância no processo de mobilização quanto à 
diminuição e erradicação do trabalho infantil, o que resultou na criação de diversas 
estratégias por parte de organizações governamentais e não-governamentais, no 
sentido de estabelecer ações conjuntas. 

 
Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
• Participação como membro do Secretariado do Fórum DCA, com vistas a fortalecer o 

movimento da sociedade civil em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
  
• Participação na II Assembléia Nacional do Fórum DCA - Plenária de Políticas 

Públicas 
  
• Participação do CFESS na organização da Assembléia e em 02 painéis temáticos - 

“construindo o perfil do Fórum DCA” - “A sociedade civil na co-gestão pública”. 
 
Encontros Descentralizados de Fiscalização 
 
• Participação da Comissão da Criança e do Adolescente nos 5 (cinco) encontros 

descentralizados de fiscalização, objetivando debater Conjuntura Nacional/Estadual e 
propor estratégias e articulações que favorecem a garantia dos direitos da criança e do 
adolescente. 

 
XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS 
 
• Participação da Comissão em grupo de trabalho, objetivando avaliar encaminhamentos 

das deliberações do XXV CFESS/CRESS - referentes aos direitos da criança e do 
adolescente, assim como discutir e aprovar propostas para o ano de 1998. 

 
• II Conferência Nacional DCA 
 
CFESS participou como membro da Comissão Organizadora da “II Conferência Nacional 
DCA - Prioridade absoluta”. Várias foram as reuniões realizadas para organização da 
Conferência. 
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• I conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MS - realizada em 
09 e 10 de junho/97 - Mesa - “Conselhos Tutelares”. 

  
• I Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MT - realizada 

em 03/07/97 - Mesa - “Diretrizes para a Política Nacional DCA”. 
  
• I Conferência Municipal dos DCA do município de Campo Grande - mesa de abertura. 
  
• Encontro preparatório para a II Conferência Nacional DCA - realizada pelas 

SAS/MPAS - julho/97 - mesa - “A Política Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente”. 

 
• Marcha Global contra o Trabalho Infantil 
 
O CFESS compõe a Comissão Nacional de mobilização no Brasil contra o Trabalho 
Infantil. 
  
• Participação da Comissão de Criança e do Adolescente na oficina preparatória ao 

Encontro de Serviço Social na esfera da Seguridade Social no Brasil. 
  
• Capacitação de Conselheiros de Direitos e Tutelares  
  
• O CFESS participou como debatedor - mesa: Descentralização/Municipalização da 

Política DCA, no Seminário capacitação de Conselheiros de Direitos e Tutelares 
realizado pelo Conselho Estadual de Goiás - abril de 97. 

  
• Lançamento do cartaz e adesivo em comemoração aos 7 anos do ECA. 
  
 
ATIVIDADES REALIZADAS E NÃO PREVISTAS 
 
O CFESS, foi convidado a integrar-se à Comissão de Entidades Promotoras para a 
mobilização e instalação de uma Sessão no Brasil do Tribunal Permanente dos Povos, 
cuja temática a ser discutida refere-se à: “A violação dos Direitos fundamentais da 
Criança e do Adolescente”. Subtema - O distanciamento entre a Lei e a realidade vivida”. 
 
 

3 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
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  Durante o exercício de 1997, o Conselho Federal de Serviço Social 
realizou 20 processos licitatórios. Foram feitos aditamentos de 07 contratos de 
prestação de serviços e realizados 24 convênios com os Conselhos Regionais. 
 
  A Comissão de Finanças do CFESS possui como eixo de trabalho central o 
planejamento e o acompanhamento de todo o comportamento financeiro-administrativo 
do Conselho Federal, especialmente no que se refere ao desempenho da arrecadação de 
receitas, na compatibilização cotidiana com os gastos de manutenção e investimento da 
entidade. 
 
  Cumpre destacar, por outro lado, a organização sistemática do processo de 
assessoria contábil-financeira aos Regionais, de forma a contribuir na produção de 
soluções e de melhores meios de administração dos CRESS. Nesse aspecto, vale 
ressaltar ainda, a contribuição do CFESS na Comissão formada com o CRESS/SP, cujo 
desafio vencido era contribuir para o saneamento financeiro e reorganização interna 
daquele Regional, tendo em vista um problema de déficit, já superado. 
 
  Visando o atendimento e respostas satisfatórias às demandas dos 
Regionais, o CFESS conduziu seus posicionamentos orientado tanto pelas deliberações 
dos Encontros CFESS/CRESS, como pelo princípio da equidade e transparências no 
tratamento com os Regionais. 
 
  Sendo assim, por ocasião do Encontro CFESS/CRESS, a Comissão de 
Finanças, além de apresentar a previsão orçamentária do CFESS para o ano de 98, 
coordenou as discussões sobre os patamares de anuidades e descontos para o que se 
iniciava, bem como uma detalhada avaliação do primeiro ano de implementação da 
Política de Combate à Inadimplência, onde foi possível traçar importantes estratégias 
para seu aperfeiçoamento. Como conclusão deste trabalho, no XXVI Encontro 
CFESS/CRESS, a Comissão de Finanças encaminhou as deliberações fundamentais de 
constituição de Fundos de Investimento para os CRESS - compra de sede, capacitação e 
apoio aos novos CRESS/Delegacias de Estado e também para investimento do CFESS, 
que conta inicialmente com o saldo orçamentário de 1997. 
 
  A elaboração de novos instrumentos administrativos mais adequados ao 
ritmo e funcionamento do conjunto CFESS/CRESS foi, finalmente, outra atividade 
desempenhada pela Comissão de Finanças do CFESS, que, assim, produziu e subsidiou o 
Conselho Pleno para aprovação de um conjunto de resoluções, portarias e instrução 
normativas, necessárias a esse novo quadro de planejamento e de deliberações 
deflagrado neste segundo ano de gestão.  
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  O Conselho Fiscal, dentro de sua competência, examinou e apreciou, no 
exercício de 1997 toda a documentação contábil do CFESS,  com o objetivo de mantê-la 
em consonância com as normas vigentes e, assim, garantindo a sua exatidão e 
regularidade. 
 
  O Conselho Fiscal examinou e aprovou os processos de prestação de 
contas - exercício de 1997 dos vinte e dois Conselhos Regionais, do Conselho Federal e 
sua consolidação. Procedeu ainda da mesma forma em relação ao processo de Proposta 
Orçamentária dos CRESS e do CFESS, como também em relação às reformulações 
orçamentárias. 
 
  O Conselho Fiscal, juntamente com a assessoria contábil do CFESS, 
orientou os CRESS em situações com problemas diversos, como: dificuldades na 
elaboração da documentação contábil, sempre com o objetivo de dirimir dúvidas e 
garantir os procedimentos técnicos, de acordo com a normatização da CISET/MTB e 
Tribunal de Contas da União ( TCU), mesmo considerando a edição da MP 1549 - 
outubro/97, que transforma a natureza jurídica. 
 
  Ressalta-se que a orientação realizada pelo Conselho Fiscal neste período 
subsidiou o CFESS na organização e elaboração de um “Manual de Normas e 
Orientação”. 
 
  O relatório da Assessoria Contábil, referente à prestação de contas do 
CFESS, em anexo, apresenta informações adicionais quanto à gestão administrativa e 
financeira deste Federal. 
 
  Esclarecemos ainda que, durante o ano de 1997, houve contratação de dois 
novos funcionários. 
 
 

4 -  SÍNTESE DAS ATIVIDADES GERAIS DE REPRESENTAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS 

 
 
Ações Programadas 
 
 
Conselho Pleno - Reuniões deliberativas sobre encaminhamentos de ações programadas 
e demandas recebidas. 
 
• Encontro Nacional de Organização Política da Categoria; 
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• I Encontro Nacional do Serviço Social na Esfera da Seguridade Social; 
  
• XXVI Encontro Nacional CFESS/CRESS; 
  
• Encontros Descentralizados de Fiscalização; 
  
• Participação em reuniões e outros  eventos enquanto conselheiros dos Conselhos de 

Políticas Públicas e defesa de Direitos; 
  
• Oficina de seguridade social preparatória ao I Encontro Nacional; 
  
• Reuniões de comissões e grupos de trabalho; 
  
• Participação em reuniões e atividades do CNAS, CONANDA e CNS 
  
• Participação em reuniões e outros eventos para desenvolver trabalho conjunto com a 

ABESS (Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social); 
  
• Participação em fóruns de interesse das profissões liberais e Conselhos Federais; 
  
• Participação em eventos como convidado/conferencista; 
  
• Participação em Fóruns Nacionais e Estaduais de Defesa de direitos e Políticas 

Públicas; 
  
• Apoio e/ou co-promoção de eventos realizados pelos CRESS; 
  
• Execução da gestão administrativo financeiro; 
  
• Realização da Política de Divulgação e Imprensa. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 
• Reuniões do Conselho Pleno ordinárias e 02 extraordinárias 
• Reuniões de Comissões, a saber: 
• Comissão Nacional de Fiscalização e Ética 
• ___ Reuniões; 
• Comissão de Formação Profissional: ___ reuniões 
• Comissão de Divulgação e Imprensa __ reuniões 
• Comissão de Saúde: 06 reuniões 
• Comissão de Previdência Social: __ reuniões 
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• Comissão de Assistência Social: 05 reuniões 
• Comissão da Criança e do Adolescente: 05 reuniões 
• Comissão de Finanças: 08 reuniões 
• Conselho Fiscal: 08 reuniões 
• Comissão de Licitação: 30 reuniões 
  
• Encontros Descentralizados de Fiscalização 
• 05 encontros - em Belém, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis e Goiânia 
• Fórum dos Conselhos Federais de Fiscalização Profissional ___ reuniões 
• Reuniões com a ABESS ___  
 
 
Oficina de Seguridade Social: Realizada pelo CFESS preparatória ao 1º Encontro Nacional de 
Serviço social na Esfera da Seguridade Social - Brasília/maio 
Participantes: Conseheiros do CFSS e do CRESS 8a. Região 
Convidados: 03 Professores Ana Maria Cartaxo e Regina Giffoni e Celecino de Carvalho Filho - 
Presidente do CNAS 
Temática abordada: As Políticas de Saúde, Previdência, Assistência social e o Serviço Social 
 
  Esta oficina cumpriu o objetivo de subsidiar a direção do CFESS que assumia 
então, as tarefas para organizar e realizar o Encontro Nacional de Seguridade Social em 
cumprimento ao deliberado pela categoria no Encontro anual CFESS/CRESS.  
 
Encontro Nacional de Serviço social na Esfera da Seguridade Social no Brasil - 
“Afirmando direito e consolidando conquistas”.  
Realização em conjunto com o CRESS 6a. Região-MG.  
Em 16, 17 e 18 de julho de 1997 em Belo Horizonte-MG 
Co-promotores: ABESS/ENESSO 
Objetivos: Analisar as políticas de Seguridade Social  frente às perspectivas e aos desafios que a 
atual conjuntura de reformas tem suscitado. 
 
PROGRAMA 
MANHÃ 
Painel e Debates a Seguridade Social no Brasil de FHC 
Econ. César de Queiroz Benjamin (Autor de “Brasil, reinventar o futuro”, Editor da Contra-Ponto 
Editora Ltda). 
Dep. Humberto Costa (Médico, Deputado Federal, Membro da Comissão de Seguridade e Família 
da Câmara de Deputados). 
Prof. Evaldo Vieira (Prof. Titular da Faculdade de Educação da USP e Prof. Colaborador da 
PUC/SP). 
 
TARDE 
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Painel e Debates Serviço Social e Seguridade Social 
Profª Drª. Aldaísa Sposati (Profª da PUC/SP e Vereadora PT/SP) 
Profª Drª  Ana Elizabete Mota (Profª da Universidade Federal de Pernambuco) 
 
NOITE 
Ato em defesa dos Direitos Sociais e da Democracia 
Convidados e Entidades da Sociedade Civil 
Homenagem: Jornalista Barbosa Lima Sobrinho 
 
DIA 17 de julho 
 
MANHÃ 
Mesa Redonda e Debates Política de Seguridade Social 
Área da Saúde - Profª Drª Ivete Simionatto (Profª Universidade Federal de Santa Catarina)  
Área da Assistência Social - Assistente Social Rute Gusmão (membro do Fórum Estadual de 
Assistência Social do Rio de Janeiro) 
Área da Previdência Social - Profª Maria do Socorro Reis Cabral (Profª da PUC/SP) 
 
TARDE 
Painéis Temáticos 
Gestão e Controle Social 
Financiamento e orçamento 
Programas interdisciplinares e projetos comunitários 
 
DIA 18 de julho 
 
MANHÃ 
 
Painéis Temáticos 
Saúde 
Assistência Social 
Previdência Social 
 
TARDE 
Mesa de encerramento 
Painel Processo e Produto do Trabalho do Assistente social na Seguridade Social 
Profª Marilda Vilela Iamamoto (Profª titular na Universidade Federal de Rio de Janeiro) 
 
Participantes: 1.112 
 
Convidados: 31 
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Foram abordados, além da temática do programa os seguintes assuntos em relato de experiência 
dos profissionais: 
Gestão e Controle - 06 trabalhos 
Financiamento e orçamento - 02 trabalhos 
Programas interdisciplinares e projetos comunitários - 06 
Saúde - 05 
Assistência Social - 06 
Previdência Social - 06 
 
O Encontro abordou as políticas de Previdência, Saúde e Assistência social na concepção de 
globalidade compreendendo as interseções e a necessária articulação entre elas. 
 
Encontro Nacional de Organização Política da Categoria “Serviço social e o Projeto Política 
Profissional - Rumo ao Século XXI”. 
Realizado em Brasília/entorno em 14 e 15 de novembro de 1997 
Co-promotores: ENESSO/Sindicatos da Categoria/ABESS 
Objetivos: Debater a questão da organização política da categoria 
 
PROGRAMA 
 
Manhã 
 
MESA DE ABERTURA 
 
CFESS - Valdete de Barros Martins 
ENESSO - Elizabeth Cruz 
SINDICATOS - Maria Andrade 
 
1ª Mesa: Os impasses e perspectivas do Serviço Social na Sociedade Brasileira 
 
Expositor: José Paulo Netto 
Debatedores: CFESS - Cláudia L’Amour 
           ENESSO - Dalvanir Avelino 
           SINDICATO - Margareth Alves 
Coordenação: Maísa Miralva - CFESS 
Secretaria: Dejalmira Teixeira - Sindicato 
 
Tarde 
 
Trabalho de Grupos: Roteiro 
 
- Os dilemas do Projeto Ético-Político da profissão 



 34 

- A organização sindical dos Assistentes Sociais 
- Formação profissional e mercado de trablaho 
- O papel social do Movimento estudantil 
 
2ª Mesa: A Reestruturação Produtiva e seus impactos no trabalho social latinoamericano 
 
Expositores: Emílio Ortiz - CLAPU 
          Maria Nanute - ALAETS 
          Sebastião Neto - CUT 
Coordenção: Elizabeth Cruz - ENESSO 
Secretaria: Elaine Behring - CFESS 
 
 
 
 
Plenária Final 
 
CFESS: Ieda Nobre 
ENESSO: Elizabeth Cruz 
SINDICATO: Margareth Alves 
ABESS: Marieta Koike 
 
Participantes: 110 
 
Convidados: 04 
 
O Encontro contemplou as discussões emergentes da categoria no Brasil frente a reestruturação 
produtiva e a reforma do Estado. 
 
A partir das reflexões sobre o papel do assistente social enquanto trabalhador e sujeito político 
levando-se em conta os dilemas do Projeto Ético-Político profissional, a organização sindical, a 
formação profissional e o movimento estudantil, foi possível levantar novas estratégias e mecanismos 
para fortalecer a organização dos Assistentes Sociais no Brasil. 
 
• Encontro Nacional CFESS/CRESS - XXVI 
     Belém - Pará - 28/09 a 01/10/97 
     Realização em conjunto com o CRESS 1a. Região 
     Objetivos: Avaliar as atividades realizadas pelo conjunto, discutir e deliberar sobre as f   
      frentes de trabalho e agenda a ser encaminhada coletivamente. 
 
PROGRAMA 
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28/09/97 
18:30 hs - Credenciamento 
19:30 hs - Abertura 
20:00 hs - Painel: “A Globalização e seu impacto sobre o Trabalho e a      Seguridade 
Social” 
Profª Mestre Joaquina Barata Teixeira - UFPa 
Prof. Dr. Vicente Faleiros 
22:00 hs - Encerramento 
 
29/09/97 
08:30 - Leitura  e   aprovação   do   regimento   interno   e  pauta 
09:00 - Trabalho em grupo: discussão a partir das propostas do I Encontro   Nacional    
de   Serviço  Social  na  Esfera   da Seguridade Social no Brasil. 
Grupos: Assistência Social, Saúde, Previdência, Criança e Adolescente 
Eixos para a discussão: Gestão e Controle Social; 
Financiamento/orçamento; interdiscipliariedade 
11:00 - Plenária: 
- Apresentação dos trabalho em grupo/debates 
- Encaminhamentos e propostas 
14:00 - Painel e Debates 
O Serviço Social e o Projeto Político Profissional: O Papel do conjunto CFESS/CRESS 
Drª Maria Lúcia Barroco - Profª PUC/SP e Conselheira do CFESS 
16:30    Edval  Bernardino  Campos -  Prof. UNAMA e Cons. CRESS 1ª Região 
Encontro de Organização da Categoria 
Encaminhamentos e propostas 
 
30/09/97 
08:30 - Fiscalização:   
Discussão e aprovação da Política Nacional de Fiscalização 
Ações da Comissão de divulgação e Imprensa 
Lançamento da Série Vídeo “Fiscalização e Ética nº 02” 
Encaminhamentos e propostas 
14:00 - Apresentação do SISCAFW 
15:30 - Assuntos Jurídicos - Assessoria Jurídica 
Delegacias de Estado 
Encaminhamentos e propostas 
 
01/10/97 
08:30 - Finanças e Conselho Fiscal 
1 - Avaliação da política de combate a inadimplência 
 2 - Diretrizes para construção do orçamento programa 
 3 - Aprovação do patamar máximo e mínimo da anuidade 
 4 - Prestação de contas - demonstrativo financeiro 
 5 - Previsão de Despesa CFESS/97 
 6 - Política de apoio aos regionais 



 36 

Encaminhamentos e propostas  
17:00 - Informes 
18:00 - PL Dep. Jandira Feghali 
  9° CBAS 
  Deliberações (incluindo o local do XXVII CFESS/CRESS) 
  Encerramento    
 
Participantes: 
 

114 Delegados credenciados, assim distribuídos: 
 

1ª Região PA/AP  06 
2ª Região MA   05 
3ª Região CE   06 
4ª Região PE   01 
5ª Região BA   03 
6ª Região MG   05 
7ª Região RJ   07 
8ª Região DF   05 
9ª Região SP   12 
10ª Região RS   06 
11ª Região PR   04 
12ª Região SC   04 
13ª Região PB   06 
14ª Região RN   03 
15ª Região AM/AC/RO/RR 05 
16ª Região AL   03 
17ª Região ES   03 
18ª Região SE   02 
19ª Região GO/TO  06 
20ª Região MT   05 
21ª Região MS   03 
22ª Região PI   05 

       CFESS    09 
 
CONVIDADOS: ABESS/CEDEPSS - Profª Marieta Koike; ENESSO: Dalvanir Silva; 
Profª Joaquina Barata - UFPA; Prof. Vicente Faleiros - UnB. 
 
OBSERVADORES:50 
 
Coordenação: Conselho Federal de Serviço Social 
 
Organização : CFESS e CRESS 1ª Região/PA 
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O evento definiu estratégias para a continuidade do trabalho no que tange a defesa das políticas 
públicas, tendo como referência as conclusões e indicações do Encontro Nacional de Serviço Social 
na Esfera da Seguridade Social. 
 
O trabalho de grupos da assistência social, saúde, previdência e criança e adolescente resultaram em 
deliberações do Encontro. 
 
No CFESS/CRESS foi aprovada a Política Nacional de Fiscalização, os patamares de anuidades e 
a criação de fundos de investimento e apoio a projetos do conjunto CFESS/CRESS com recursos 
orçamentários do CFESS. A oportunidade também serviu para fazer uma ampla avaliação da 
questão da inadimplência sendo aprovada uma política nacional de tratamento do problema. 
 
 
 
 
 
• PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO CONVIDADO/PALESTRANTE 
 
• Semana do Assistente Social 
• Encontros Estaduais de Serviço Social na Esfera de Seguridade 
• Workshop sobre o Código de Ética Profissional 
• Seminário sobre a articulação entre o ECA e a LOAS 
• Conferências Municipais e Regionais de Assistência social 
• Conferências Estaduais de Assistência social 
• Evento promovido pela Federação de Associação de moradores do Estado de Santa Catarina. 
• Ética e supervisão de Estágios - evento promovido pelo UFES e CRESS 17a. Região 
• II Conferência Nacional de Assistência Social 
• VIII Seminário Nacional de Formação Profissional e Movimento Estudantil de Serviço Social - 

Fortaleza - CE 
• Mesa redonda sobre “Ética Profissional - 25 anos de Faculdade de Serviço Social” - 

Uberlândia-MG 
• Encontro Regional de Assistentes Sociais - Del. Sec. Ribeirão Preto - SP 
• Encontros de Delegacias Seccionais 15a. Região e 1a. Região 
• Pré congresso de Assistência social da Amazônia 
• Congresso de Assistência Social da Amazônia 
• Fórum Estadual do Idoso do Pará 
• Semana do Calouro de Serviço social 
• Oficinas Regionais de Formação Profissional - ABESS 
• II Seminário Regional de Pesquisa 
• Reunião de consultores da ABESS - documento do currículo mínimo 
• Seminário de assistente social em empresa - Rio de Janeiro 



 38 

• Comitê Mercosul de Organização dos Profssionais em trabalho de serviço social - La Plata - 
Argentina 

• Encontro de supervisores da ABESS - sobre PCC - RJ 
• Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social - Campos-RJ 
• Encontro Regional ABESS lestes 
• XIX Jornadas Nacionales de Trabahos Social - Mar Del Plata - Argentina 
• XXX Convenção ABESS/CEDEPSS - Recife-PE 
• Reunião do Fórum DCA 
• Seminário de Serviço Social e Família - CRESS 7a. Região 
• Encontro “O Serviço Social no Século XXI - Desafio e Perspectivas” - Palmas-TO 
• Seminário a nova Ética Profissional do Serviço Social - Caxias do Sul - RS 
• Seminário Gaúcho de Ética em Serviço Social - Porto Alegre - RS 
• Assembléia Geral do Fórum DCA 
• Reuniões do Conselhinho - Brasília-DF (Fórum dos Conselhos Federais da área da Saúde) 
• Lançamentos do Livro de Ética/CFESS  
• Reunião com o INSS - BPC -Goiânia-GO 
• II Encontro Descentralizado da Região Centro-Oeste - Goiânia-Go 
• Simpósio de Serviço Social, Globalização e sistema de saúde - São Paulo-SP 
• Reuniões do Fórum Nacional de Trabalhadores em Saúde - Brasília-DF 
•  “Fala” na Câmara de Vereadores - homenagem do vereador Javier Ayaya ao dia do A.S 
• Tema: A exclusão social no Brasil 
• Reunião CLAPU - Montevidéo 
• Curso de capacitação de conselheiros de direito - Goiânia-GO 
• XXX Convenção da ABESS/CEDEPSS - Recife-PE 
• I Seminário de capacitação: Interlocução entre sociedade civil/poder público 
• Reuniões Secretaria de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda - discussão Mercosul - 

Protocolo de Serviços. 
• Encontro de Serviço Social do INSS a convite da Divisão de Serviço Social em São Paulo 
• Oficina sobre Mínimos Sociais promovida pela SAS/MPAS em Brasília 
• Encontro de Assistentes Sociais do Mato Grosso do Sul 
• Seminário sobre a execução do Benefício de Prestação Continuada - Recife-PE 
• XIII - Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS 
• Plenárias Nacionais de Saúde - Movimento SOS-SUS  
• Ato em defesa do SUS 
• Reunião no Ministério da Saúde sobre Sistema Nacional de Auditoria 
• Reuniões - Ministério do Trabalho - Projeto de Modernização do CBO 
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AVALIAÇÃO 
 
Ao concluir este relatório da gestão - 1997, cabe algumas considerações a título de 
avaliação quanto as frentes de trabalho implementadas. 
 
O investimento na participação do conjunto nos Conselhos de Políticas e de Direito, 
como uma de nossas estratégias em defesa das políticas públicas e da democracia, 
resultou na efetiva continuidade do engajamento dos CRESS nos Conselhos e fóruns. 
Temos como exemplo a política de Assistência Social onde temos um protagonismo 
peculiar posto que participamos dos processos de planejamento, gestão, avaliação e 
controle social dessa política. 
 
As conferências municipais, estaduais e nacional dos direitos da Criança e do 
Adolescente e de Assistência Social, realizadas no decorrer do ano passado, contaram 
com o envolvimento da categoria tanto no processo de debate, como na organização. 
 
Por outro lado destacamos a realização do Encontro Nacional de Serviço Social na 
esfera da Seguridade Social no Brasil, antecedido por eventos preparatórios nos Estados 
que envolveu a participação significativa dos profissionais quantitativa e 
qualitativamente. 
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Essa frente de ação tem produzido resultados tanto do ponto de vista da resistência ao 
desmonte dessas políticas, como a da defesa do espaço profissional e da visibilidade e 
valorização do serviço social. 
 
• A sistematização de uma Política Nacional de Fiscalização que foi resultado do 

esforço coletivo, produziu avanços no entendimento da ação fiscalizadora capaz de 
reforçar a construção do nosso Projeto Ético Político Profissional. A PNF foi 
debatida amplamente, constituindo-se também num espaço de avaliação e capacitação 
de seus agentes. O conjunto conta hoje com instrumentos mais adequados para 
realizar a ação fiscalizadora, capazes de nortear planos de trabalho na direção social 
que defendemos. 

• A articulação com entidades da categoria teve continuidade e resultou tanto na 
realização de eventos em conjunto, como apoio para efetivação de ações específicas. 
O planejamento e desenvolvimento do projeto de capacitação continuada juntamente 
com a ABESS é um produto desta articulação que atenderá certamente a crescente 
demanda dos Assistentes Sociais por capacitação. 

• A ampliação de parcerias com outras entidades da sociedade civil, em especial no 
caso do programa de defesa das políticas públicas tem potencializado a nossa atuação. 

• Nossas participações e inserção junto as organizações de serviço social da América 
Latina tem produzido troca de experiência e especialmente o debate em torno da Ética 
Profissional e do Mercosul. 

• O Encontro Nacional de Organização Política da Categoria enfrentou o debate dos 
nossos desafios nessa questão como também oportunizou a discussão da organização 
na América Latina posto que contou com a participação de agremiações da Argentina 
e do México. 

• O gerenciamento administrativo e financeiro deu o suporte necessário ao desempenho 
das ações, como resultou no reforço da infra-estrutura do Conjunto CFESS/CRESS 
bem como, dando continuidade a nossa política de investimento e transparência da 
gestão financeira, constituiu 04 fundos de recursos para viabilizar ações priorizadas 
pelo coletivo. 

• A consecução de uma política de divulgação e comunicação, conforme consta deste 
relatório realizou empreendimentos reconhecidos como básicos e fundamentais a 
produção de vídeos, cartazes, boletins, revistas e outdoors, entre outros, demonstram 
o desempenho da política e certamente contribuiu para dar visibilidade e valorizar a 
profissão, bem como de publicizar as ações realizadas nesse sentido. 


