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APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório sistematiza as realizações do CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL – CFESS no ano de 1999, fundamentadas nos compromissos assumidos pela 
gestão 1999/2002. 
O primeiro ano da gestão foi marcado pela continuidade de algumas ações da gestão 
anterior e o desenvolvimento de novas ações, no trilho da defesa da profissão e na luta pela 
consolidação do Projeto ético político profissional, tendo como referencial o 27º e 28º  
Encontros Nacionais CFESS/CRESS. O Conselho Federal pautou suas ações a partir dos 
seguintes eixos básicos: 
Defesa das Políticas Públicas e da democracia; 
Investimento e qualificação da participação do Conjunto nos Conselhos de Políticas e de 
Direitos, principalmente no campo da Seguridade Social e defesa dos direitos da Criança e 
do Adolescente; 
Consolidação da Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS; 
Divulgação e observância do Código de Ética Profissional; 
Defesa do espaço Profissional por meio de ações coletivas articuladas com entidades de 
Serviço Social; 
Capacitação técnica, política e administrativa dos novos dirigentes do Conjunto; 
Articulação com entidades da Sociedade Civil para apoio e encaminhamento das lutas em 
prol da democracia e da Cidadania; 
Investimento na formação e capacitação profissional; 
Intensificação de articulações com entidades de Serviço Social no âmbito do Mercosul; 
Participação na Federação Internacional de Trabalhadores Sociais – FITS; 
Divulgação da profissão; 
Gerenciamento administrativo e financeiro; 



 
 
 
 
1-FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 
AÇÕES PROGRAMADAS 
 
Implementação da Política Nacional de Fiscalização 
Divulgação publicização e fortalecimento da profissão 
Observância do código de Ética e da Lei que regulamenta a Profissão 
Demandas Específicas advindas dos regionais, profissionais e outros. 
Apreciação e julgamento dos processos recursais 
 
OBJETIVOS 
 
Continuar a implementação da Política Nacional de Fiscalização, realizando a avaliação de 
seus instrumentais junto aos Regionais; 
Investir ma publicização e fortalecimento da profissão; 
Fornecer orientações e informações sobre fiscalização e ética profissional, mediante as 
demandas de Conselhos Regionais e outras entidades; 
Apreciar e julgar processos recursais; 
 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Quanto à Política Nacional de Fiscalização 
 
 Avaliação  nacional do Instrumental da Política de Fiscalização do Conjunto 
CFESS/CRESS 
 
 
Realização de 05 oficinas de fiscalização nos Encontros Descentralizados, onde na temática 
central  estava  voltadas para avaliação dos instrumentais da PNFisc, utilizados no exercício 
da fiscalização pelos Regionais e a construção de novos indicadores de avaliação da 
política. 
 
   Capacitação das novas direções dos Regionais sobre a PNFisc  
 
Realizados 05 Encontros Descentralizados com a participação de Conselheiras(os) do 
CFESS, Agentes Fiscais , Conselheiras(os) dos CRESS e Assessores jurídicos e Contábeis 
dos Regionais e do Conselho Federal, abrangendo um total de 200 participantes no mês de 
agosto e início de setembro nas cidades de Belém, Teresina, Cuiabá, São Paulo e 
Florianópolis. 



Visitas das Conselheiras(os) do CFESS aos Plenos dos Regionais no sentido de facilitar a 
compreensão das novas gestões sobre a atuação no âmbito da operacionalização da PNFisc 
a nível dos  CRESS. 
 
   Aperfeiçoamento do Cadastro Nacional Unificado – SISCAFw 
 
Realização de 09 reuniões com a empresa responsável pelo Programa para aperfeiçoamento 
e equacionamento de problemas decorrentes da operacionalização nos CRESS dos módulos 
Cadastro e Financeiro do SISCAFw. 
Levantamento junto aos CRESS das características de uso do Programa e das necessidades 
de aperfeiçoamento e atualização do Sistema. 
Realização de oficina de treinamento com os Conselheiros (as) do CFESS para 
conhecimento do SISCAFw no mês de maio, envolvendo técnicos da empresa responsável 
pelo Sistema.    
Realização de 05 oficinas de capacitação e esclarecimento com a participação de técnicos 
especialistas no Programa SISCAFw e Conselheiras(os) do CFESS, durante os Encontros 
Descentralizados nas cinco Regiões do país. 
Construção de um padrão mínimo para o módulo de cadastro e início da pesquisa para 
formatação do módulo de fiscalização no SISCAFw. 
 
   Aperfeiçoamento /Instituição de Normativos para consolidação da Política Nacional de 
Fiscalização. 
 
   Concretização e sistematização do estudo técnico - interpretativo a partir do parecer 
jurídico e de documento já existente, dos artigos 4º e 5º da Lei que regulamenta a profissão.  
Constituição de Comissão para Revisão do Código Processual de Ética integrada por 
Conselheiras  e  Assessoria Jurídica do CFESS, representantes de um CRESS por cada 
Região geográfica, para conclusão do estudo até o 29 º Encontro Nacional CFESS/CRESS. 
Produção de pareceres jurídicos pertinentes ao trabalho da fiscalização com destaque para 
os pareceres sobre Instituições e organizações que preparam concursos para Assistente 
Sociais e Cursos Seqüenciais 
 
  
   Quanto a publicização e fortalecimento da profissão. 
 
Atuação na perspectiva da inserção do profissional de Serviço Social na elaboração de 
provas, bancas de correção, enfim em todo o processo de concursos para Assistentes 
Sociais no país. 
Levantamento e mapeamento das Instituições, organizações e fundações que elaboram  
concursos para Assistente Sociais em todo o País 
Elaboração de parecer jurídico sobre a matéria à luz da Lei de Regulamentação da 
Profissão, da PNFisc e do Código de Ética Profissional. 
 
 
   Construção do documento sobre supervisão direta de estágio 
.  



Planejamento e início da elaboração de documento sobre o Serviço social na Educação 
(Escolar) para subsidiar os CRESS nas discussões pertinente a defesa deste espaço de 
atuação. 
 
 
  Quanto à divulgação dos Princípios éticos Profissionais e observância do Código de 
Ética Profissional 
 
   Aprovação do Projeto Ética em Movimento 
Definição de cronograma de execução 
Início da elaboração dos eventos de capacitação de agentes multiplicadores previstos no 
Projeto Ética em Movimento 
 
   Reordenamento da discussão sobre ética no CFESS, definindo grupo de trabalho 
específico bem como ampliando a visão e espectro de trabalho para a questão dos direitos 
humanos. 
Participação de membro da Comissão na organização de encontro para discussão sobre a 
FEBEM, em São Paulo, na PUC no mês de novembro. 
Elaboração de documento sobre posicionamento do CFESS em face da FEBEM e do 
desrespeito aos direitos humanos, em novembro 
 
   Orientações jurídicas, pareceres, manifestações e ofícios atendendo a solicitações e 
prestando esclarecimentos. Julgamento de recursos – processo disciplinar, processos éticos 
Elaboração de pareceres jurídicos e manifestações  pela Assessoria especializada do 
CFESS; 
    Julgamento de um Recurso Ético N.º 01/99 
 
 Participação em eventos específicos que se articulam tematicamente a nossa intervenção. 
 
Continuidade na articulação com Entidades da categoria e Instituições da área de Serviço 
Social. 

 
2 - COMUNICAÇÃO 
 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Área Administrativa 
 
Contratação de serviços de programação visual e editoria jornalística; 
Contratação de prestação de serviços gráficos; 
Contratação de prestação de serviços na área de produção de vídeos; 
Contratação de assessoria de imprensa; 
 
 
Participação em eventos 
 



Eleições do Conjunto CFESS/CRESS 
Semana do Assistente Social – Maio 1999 
28 º Encontro Nacional CFESS/CRESS – Campo Grande/ MS, setembro de 1999 
 
 
Reuniões 
 
Reuniões Ordinárias da Comissão por ocasião dos Plenos do CFESS; 
 
Reunião Nacional com os CRESS para discutir a construção da Política de Comunicação do 
Conjunto, por ocasião do Encontro Nacional CFESS/CRESS; 
 
Elaboração de instrumentos de divulgação da Política de Comunicação do Conjunto; 
 
Confecção de cartazes e de documentos de interesse da categoria e em defesa das políticas 
públicas: 
 
Previsão de lançamento de um cartaz  em defesa do espaço do serviço social na previdência 
social pública. 
 
Lançamento de adesivo em defesa do ECA durante a III Conferência Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; 
 
Lançamento de documento de apoio a criação do Fórum Nacional em Defesa da 
Assistência Social Pública; 
 
Edição do Boletim  do CFESS – “Notícias do Pleno”, a ser lançado após cada reunião do 
Conselho Pleno e Pleno Ampliado do CFESS; 
 
Preparação e lançamento de duas edições da Revista Inscrita, órgão informativo semestral, 
do CRESS, contendo artigos, resenhas, crônicas e entrevistas referentes aos diversos 
espaços de atuação do Conjunto CFESS/CRESS, além de retratar discussões teórico-
políticas e experiências profissionais, nos meses de maio e novembro de 1999; 
 
 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, SISCAFw- programa de cadastro Nacional Unificado para todo o 
Conjunto. 
 
Produção da Agenda do Assistente Social 2000 – agenda diária contendo dados de interesse 
da categoria(princípios do Código de Ética, trechos da Lei de regulamentação da Profissão, 
Legislação Social, Rol das principais entidades parceiras, informações históricas sobre a 
profissão, sobre o CFESS e os CRESS...) 
 
Edição do Manual de Instrumentos Normativos do Conjunto CFESS/CRESS contendo o 
Estatuto, a Minuta Básica de Regimento Interno dos CRESS, a Consolidação das 
Resoluções do CFESS, A Política Nacional de Fiscalização do Conjunto. 



 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Àrea Administrativa 
 
 
 Contratação de prestação de serviço de 03 programadores visuais(PE,RJ,MG); 
 
 Contratação de prestação de serviços gráficos(PE,RJ,MG e DF); 
 
 Contratação de prestação de serviço de 01 equipe de produção de CR room(RJ); 
 
 Manutenção de contrato para prestação de serviços de instalação e aprimoramento para  
Operacionalização do cadastro unificado; acesso a Internet com endereço eletrônico(e-mail) 
e revisão da homepage do CFESS(DF); 
 
 Contratação de serviços jornalísticos de produção e editoria da Revista Inscrita(RJ) ,de 
produção do Boletim do Pleno  e de assessoria de imprensa(DF); 
 
Eventos 
 
 Elaboração de Outdoor e plástico adesivo para veículo Campanha Comemorativa do Dia  
15 de maio – Dia do(a) Assistente Social – e de  denúncia  da situação de exclusão social e 
de desmonte das políticas públicas  no país , em parceria com os CRESS, maio de 1999; 
 
 Elaboração de CD room marcando a apresentação de todas as novas direções dos CRESS 
e CFESS, caracterizando cada estado, por ocasião do 28º Encontro Nacional 
CFESS/CRESS, setembro 1999; 
 
 Publicização de documento sobre o posicionamento do CFESS contra o desmonte da 
Assistência Social e favorável a criação do Fórum Nacional de assistência Social, por 
ocasião da reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em 
Belém; 
 
 Elaboração do Cartaz e folder em defesa da Assistência Social Pública, em parceria com 
outras entidades, por ocasião do evento de lançamento do Fórum  Nacional de Defesa da 
Assistência Social na cidade de Salvador; 
 
 Lançamento de cartaz em defesa do Serviço Social na Previdência Pública, em setembro, 
durante o Encontro Nacional CFESS/CRESS; 
 
 Lançamento do Projeto “Ética em Movimento”, com apresentação da marca e do adesivo 
auto-colante, durante o 28º Encontro Nacional CFESS/CRESS; 
 
 Divulgação de  documento de posicionamento do CFESS sobre a questão da FEBEM em 
São Paulo, em novembro. 
 



 
Reuniões 
 
Realização de 06(seis) reuniões ordinárias da Comissão Divulgação e Imprensa por ocasião  
das Reuniões de Conselho  Pleno(março- DF, julho – DF, novembro – DF, dezembro – DF) 
e do Conselho Pleno Ampliado do CFESS(Maio- DF, Setembro – MS); 
Realização de reunião com o Conselho Editorial da Revista Inscrita nos meses de março e 
maio, durante as reuniões de Pleno do CFESS; 
 
 
 
 
Elaboração de Jornais, Revistas e outros veículos 
 
Edição do Boletim do CFESS – “Notícias do Pleno” sendo produzidos 06 números( janeiro, 
abril – edição especial sobre o processo eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS –Maio, julho, 
novembro e dezembro). Local: DF; 
Produção de duas edições da Revista Inscrita(5 e 6) do Conselho Federal de Serviço Social. 
Local: RJ; 
Produção do cartaz sobre a defesa do Serviço Social na Previdência Pública. Local: PE 
Produção em parceria com outras entidades de cartaz sobre o lançamento do Fórum 
Nacional da defesa da Assistência Social. Local; MG; 
Produção do Manual de Instrumentos Normativos do Conjunto CFESS/CRESS. Local: DF; 
Produção e lançamento da Agenda do Assistente Social 2000, em parceria com os CRESS. 
Local; MG; 
Confecção de faixa em defesa do Fórum Nacional de Assistência Social. Local: BA; 
Elaboração de mensagem natalina enviada a todos os CRESS e parceiros através da Web. 
Local: DF; 
Produção da marca e do adesivo alusivo ao Projeto “Ética em Movimento”. Local: PE;. 
 
 
 
 
3 -  DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Participação em reuniões plenárias do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 
na condição de observador; 
 
Articulação com Entidades parceiras para criação do Fórum Nacional de Assistência      
social ; 
 
Participação do processo eleitoral dos representantes da sociedade civil neste colegiado; 
 



Divulgação de informações gerais sobre a assistência social junto aos Cress; 
 
Implantação do observatório da assistência social em parceria com PUC/SP; 
 
Participação em eventos de debate, capacitação e articulação; 
 
Acompanhamento da execução do Benefício de Prestação Continuada; 
 
Socialização de forma ágil e regular das discussões e  encaminhamentos referente a política 
de assistência social; 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 Participação das plenárias mensais do Conselho Nacional de Assistência Social; 
 
 Participação da comissão de criação do Fórum Nacional de Assistência Social; 
 
 Participação do evento de criação do Fórum Nacional de Assistência Social, Salvador 
junho/99; 
 
 Composição da coordenação provisória do Fórum Nacional de Assistência Social; de 
agosto da dezembro/99; 
 
 Participação no seminário de Assistência Social para o III milênio, Brasília junho/99; 
 
 Participação no Seminário sobre os Desafios da política de Assistência Social nos 
governos populares, Campo Grande maio/99; 
 
 Participação da plenária ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social Salvador 
agosto/99; 
 
 Audiência com a Secretaria Nacional de Ação Social, Brasília, junho/99; 
 
 Participação no Congresso Brasileiro de Controle Social e orçamento, Belo 
Horizonte,julho/99; 
 
 Participação em reunião do Fórum Estadual de Assistência Social , SãoLuis; 
novembro/99; 
 
 Participação em audiências públicas nas câmaras municipais e assembléias estaduais em 
defesa da assistência social enquanto política pública nos Estados de MG, BA, MT; 
 
 Participação nas Conferências Estaduais de Assistência Social  de Cuiabá, Distrito 
Federal outubro a dezembro/99; 
 
 Participação nas conferências municipais de Goiânia-Go; Betim e Igarapé- MG; 
 



CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
Articulação com entidades da sociedade civil na defesa da políticas pública na área da 
Criança e do Adolescente. 
 
 Participação em seis reuniões do Fórum de Defesa dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes – Fórum DCA, para organizar a intervenção dos(as) Conselheiros(as), 
representantes da sociedade civil nas Assembléias do CONANDA; 
 
 Participação no Encontro Nacional do Fórum DCA  de preparação da intervenção das 
entiades na III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; 
 Participação  em seis  Assembléias do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente , em Brasília, nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e 
novembro; 
 
 Participação na III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
Brasília, no mês de novembro, que teve como eixos básicos a discussão sobre os Projetos 
sobre Execução de Medidas Sócio-educativas, o posicionamento das entidades contra a 
redução da idade penal; 
 
 Elaboração de adesivos auto colante publicizando o posicionamento do Conjunto sobre a 
defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no mês de novembro; 
 
PREVIDÊNCIA 
 
 Participação na defesa da Previdência Pública em articulação com demais entidades da 
sociedade civil; 
 
 Defesa da permanência do Serviço Social na nova Estrutura do Instituto de Seguro 
Social – INSS; 
 
 Articulação com os profissionais da Previdência Social a nível nacional e regional; 
Lançamento de Cartaz em defesa da Previdência Pública e do Serviço Social, durante o 
CFESS/CRESS; 
 
 Participação no Encontro Nacional de Serviço Social da Previdência, em Recife,julho; 
Nivelamento com os Regionais sobre o processo de articulação nacional e a necessidade de 
desdobramentos nos estados; 
 
 Reuniões com a coordenação nacional do Serviço Social do INSS; 
 
 Publicação de matéria  na  Revista Inscrita N º 05  “ Serviço Social no INSS luta para 
garantir direitos e cidadania “; 
 
 
SAÚDE 
 



 
ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
Participação no Conselho Nacional de Saúde – reuniões plenárias e comissões 
 
Participação na Plenária Nacional de Saúde 
 
 Participação no Forum de Entidades Nacionais de trabalhadores da área de saúde 
 
 Participação no Forum dos Conselhos profissionais de fiscalização da área da saúde, 
denominado conselhinho 
 
Apoio no Movimento SOS SUS 
 
Defesa da inserção da Assistente Social nas ações de saúde, consubstanciada na concepção 
de saúde a partir da implementação do SUS dentro do princípio de interdisciplinariedade; 
 
Participação do CFESS em Encontros, Seminários, Cursos sobre a Política de Saúde e 
sobre Serviço Social na Saúde; 
 
Apoio e ações articuladas às Comissões de saúde dos CRESS; 
 
Publicação de documentos, divulgação de textos. 
 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Atuação em fóruns e comissões nacionais de saúde se efetivou através de: 
 
Defesa do financiamento estável para a saúde haja visto que a própria CPMF não estava 
sendo utilizada em sua totalidade para a saúde, fim a que se destinou; 
 
Comissão intersetorial de recursos humanos, a partir da deliberação da 10ª Conferência 
Nacional de Saúde da necessidade de criação de uma política de recursos humanos para a 
saúde. Tais discussões resultaram na realização de uma oficina de recursos humanos e num 
documento Norma Operacional Básica – NOB-RH que será amplamente divulgado a nível 
nacional; 
 
Participação em 02 reuniões do forum dos Conselhos Federais de Fiscalização da área da 
saúde (conselhinho) para discussões específicas e pauta do CNS; o CFESS após avaliação 
deliberou temporariamente pelo afastamento desse forum priorizando a discussão no forum 
ampliado de trabalhadores; 
 
Defesa da inserção do Assistente Social nas ações de saúde, consubstanciada na concepção 
de saúde, a partir da implementação do SUS e do princípio da interdisciplinaridade. 
Buscou-se a efetivação dessa proposta através da aprovação pelo CNS da resolução 218 e 
de sua divulgação em todos os fóruns e debates sobre a política de saúde; 



 
Participação do CFESS na oficina de recursos humanos, promovida pela comissão 
intersetorial de recursos humanos do CNS – para elaboração da Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos NOB/RH; 
 
Participação do CFESS no II Encontro Nacional de conselheiros de saúde, realizado no 
período de 2 a 4 de junho em Brasília-DF; 
 
Participação em 10 plenárias do Conselho Nacional de Saúde, na qualidade de 
representante dos trabalhadores da área de saúde como suplente . Elencamos aqui as 
principais discussões do plenário: 
 
Aprovação do Projeto de Capacitação de Conselheiros e promotores de Justiça; 
 
Aprovação e implementação do PROFAE  Ministério da Saúde; 
 
Análise da proposta de Diretrizes Curriculares para o ensino Superior de Saúde; 
 
Apresentação de propostas das comissões de apoio do CNS;Comissão Intergestores 
Tripartite –CIT;Comissão Intersetorial de Recursos Humanos; Comissão Intersetorial de 
Saúde da Mulher; Comissão Intersetorial Saúde do Trabalhador;Comissão de orçamento e 
finanças e diversos GTs formados para aprofundar temas relativos à saúde e subsidiar o 
plenário do CNS;Política de Saúde do Idoso;Avaliação do Modelo de Atenção à Saúde e 
sua implementação a nível Nacional;Articulação com a frente parlamentar de 
Saúde;Discussão sobre os Hospitais Universitários no SUS;Mercosul, negociações e 
acordos de interesse para a saúde e para o SUS;Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária;Cartão SUS; Aprovação do Regimento Interno do CNS;A PEC 169-82-A, 
Reforma Tributária e os orçamentos da Saúde;Análise de denúncias de irregularidades nos 
Conselhos Estaduais de Saúde; 
 
Participação em audiência Pública do MEC e CNE sobre Diretrizes Curriculares   para 
ensino de nível superior; 
 
Participação em 10 Reuniões do Fórum Nacional de Trabalhadores da área da saúde para 
discussão da pauta do CNS,aprovação da carta de princípios do fórum e processo eleitoral 
dos representantes dos trabalhadores no CNS. 
 
 
4 - ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
    
ATIVIDADES  REALIZADAS 
 
  Curso de capacitação à distância: 
 
Convênio com ABEPSS em junho de 99; 
 



Encaminhamentos do curso - reuniões no CEAD; 
 
02 Reuniões com tutores de todo o país, em Brasília, conjuntamente com o CEAD. 
Contratação de novo tutor nacional; 
 
Mobilização dos CRESS para envolvimento no Curso; 
 
Articulação com ABEPSS para encaminhamento do material do curso às unidades de 
ensino; 
 
 Acompanhamento das discussões da LDB e participação em eventos da categoria. 
 
Participação da comissão, como palestrantes, nos encontros regionais de ABEPSS; 
Preparação e execução do Seminário Nacional sobre a LDB, em conjunto com ABEPSS e 
ENESSO; 
 
 Elaboração de pareceres jurídicos sobre cursos seqüenciais e estágio; 
 
 Participação em Encontro da ENESSO como palestrante; 
 
 Participação  no XXVIII encontro CFESS/CRESS em palestra sobre Projeto ético-
político profissional; 
 
 Realização de mesa redonda sobre LDB com a presença  e Presidente do Conselho 
Federal de Psicologia no XVIII Encontro CFESS/CRESS; 
 
 Realização de Oficina sobre Formação Profissional no XVIII Encontro CFESS/CRESS.   
Acompanhamento da discussão sobre formação profissional no Comitê Mercosul; 
 
 Participação da coordenação da comissão, como palestrante, em Encontro de 
Universidades do Mercosul, em Caxias do Sul; 
 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
 
 Comitê Mercosul – duas reuniões (Paraguai e Argentina); 
Encaminhamentos: 
 
 Elaboração de documentos: carta de Assunção e de Córdoba; 
  
 GT de Ética: elaboração, discussão e fechamento do documento Princípios gerais para 
um código de Ética dos Assistentes Sociais do Mercosul; 
  
 Encaminhamentos para evento do Comitê em Montevidéu; 
  
 Definição de primeira  publicação do Comitê;  
 



 Participação da coordenação em Curso sobre Ética em Montevidéu, a convite de 
Associação Profissional; 
 
 Contatos com a FITS para participação no Encontro Internacional do Canadá. Pagamento 
da anuidade e divulgação para os CRESS; 
 
 Articulação com profissionais de Lisboa, interessados em conhecer o CFESS, envio de 
material; 
 
 Definição sobre a  articulação de  Entidades e Encontros na Europa e divulgação trabalho 
do CFESS; 
 
 
 
DEMANDAS ASSUMIDAS E NÃO REALIZADAS   
 
Estudo e parecer sobre a situação dos estágios supervisionados  
Levantamento de informações para projeto de banco de dados sobre mercado de trabalho  
Reorganização da comissão (coordenação, papel  e participação dos suplentes)    
 
 
5 - ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
  Reorganização interna da comissão e ampliação para a questão dos direitos humanos; 
 
  Projeto Ética em movimento; 
 
Curso de Capacitação Ética   
Elaboração do projeto /aprovação pelo pleno / apresentação no XVIII Encontro 
CFESS/CRESS 
Fechamento do conteúdo e levantamento de custos financeiros para aprovação no Pleno  
Indicação de material para estudo da comissão 
Divisão do conteúdo do curso e elaboração do material didático  
 
 
 Defesa dos direitos humanos e da ética – articulação com entidades da sociedade civil; 
 
 Articulação com o Comitê Mercosul – GT de Ética; 
 
 Participação na reunião em Córdoba e fechamento do documento sobe Princípios Éticos 
Gerais. Definição do I Seminário sobre Ética no Mercosul, em maio, em Montevidéu, com 
a presença da coordenação da CEDH em palestra sobre ética;      
  
 Participação em capacitação ética; 
 



 Participação em palestra sobre ética profissional em evento promovido pelo CRESS  19ª 
Região na cidade de Palmas – TO, em novembro.         
 
 
 
6-  COORDENAÇÕES REGIONAIS 
 
 Neste primeiro ano da gestão 1999/2002, as Coordenações Regionais iniciaram a 
experiência de estruturação desta instância nova, conforme atribuições definidas 
estatutariamente. 
 Inicialmente, as coordenadoras definiram suas tarefas preliminares, para realização 
dos Encontros Descentralizados, espaço onde se daria a organização da dinâmica de 
funcionamento das Coordenações.  
  
I-  REGIÃO NORTE 
 
É composta por 4 CRESS: 15ª, (com 1 delegacia de base estadual/RR), 1ª, 23ª (com 1 
delegacia de base estadual/RO) e 24ª (recém criado). 
Conselheiros do CFESS: 1 efetiva/ coordenadora (AM), 2 suplentes (PA, RO) 
Desde outubro que, o conselheiro Reinaldo (PA) solicitou licença, por estar cursando 
doutorado fora do país. Em acordo interno, a conselheira Meireluce (MA) está apoiando a 
coordenação. 
Ficou acordado entre as conselheiras da região a forma de contatos regulares, contando com 
os instrumentos previstos: “memória do pleno” e relatórios de comissões. A coordenadora 
propôs-se a elaborar sínteses dos encaminhamentos para facilitar o fluxo de informações. 
Para realização do Encontro Descentralizado da região, a coordenadora fez articulações 
junto aos CRESS, para definição da data (27 e 28.08) e local (Belém), bem como para 
socializar a proposta de programação. 
 
Demandas da Região: 
  
Reunião com a diretoria do Cress/1ª, com a participação de Elaine e Reinaldo, para dirimir 
questões pendentes, relacionadas com a aprovação do “Regimento Interno” do CRESS e 
discussão sobre o processo de emancipação da delegacia do Amapá. 
Criação do “GT Amapá”, para encaminhamentos relativos ao processo de emancipação e 
criação do Cress/24ª, homologado no XXVIII CFESS/CRESS. 
Participação da coordenadora no “Seminário de Sensibilização”, realizado pelo Cress/15ª, 
com vistas à mobilização da categoria para o processo eleitoral / eleição suplementar em 
AM. 
Atendendo solicitação do Cress-15ª, a conselheira Augusta elaborou documento avaliativo 
ao anteprojeto, apresentado pelo governo ao Conselho Estadual de Assistência, com vistas a 
substituir o programa “Direito à vida”. 
Acompanhamento e apoio para organização do trabalho da nova gestão do Cress/15ª, 
conselheira Augusta. 
Participação da conselheira Augusta no “Seminário sobre Ética profissional”, promovido 
pela pastoral de saúde, na qualidade de coordenadora da mesa sobre o tema: “A ética 
profissional e a atuação dos conselhos profissionais”. 



 
 
II- REGIÃO NORDESTE 
 
É composta por nove CRESS: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª (com 01 delegacia seccional), 14 ª (com 01 
delegacia seccional), 16ª, 18ª e 22ª Regiões. 
Conselheiras do CFESS: 5 efetivas (CE, PE, BA, MA, PB) e 7 suplentes (CE, PE, BA, PI, 
RN, AL, SE). Ou seja, 3 estados com 2 conselheiras, 4 estados só com conselheiras 
suplentes e 2 estados só com conselheiras efetivas. 
Estratégias de contatos foram estabelecidas no Encontro Descentralizado da região (vide 
relatório da coordenadora). Ficou combinado que nos estados onde estão 2 conselheiras, as 
efetivas farão o repasse das informações dos plenos. Naqueles, onde tenham as efetivas, o 
contato far-se-á quando demandada. As conselheiras suplentes serão informadas pela 
coordenadora. Os contatos extraordinários acontecerão na medida em que se apresentem 
demandas específicas. Os instrumentos utilizados são os já referidos, acordando-se que as 
conselheiras suplentes enviarão relatórios à coordenadora.  
As conselheiras suplentes ficaram responsáveis pelo contato com os CRESS, em seus 
respectivos estados, a partir de uma agenda mínima, como sejam, programas das gestões e 
seguridade social.  
Para realização do Encontro Descentralizado, a coordenadora entrou em contato com o 
Cress/22ª, no sentido de confirmar a data (26 a 28.08) e acertar a programação. O 
acompanhamento da organização local foi feito pela conselheira Zita. 
A conselheira Elizabeth solicitou afastamento provisório entre 30.09 a 10.12, ficando a 
coordenação sob a responsabilidade da 1ª suplente da região, conselheira Maria de  Lurdes. 
 
2.1- Demandas da região: 
 
Acompanhamento do processo eleitoral do Cress/18ª (eleição suplementar) 
Apoio para organização do trabalho da “gestão travessia”/ Cress-18ª , construindo-se uma 
relação política. Conselheira Virgínia. 
Realização de Workshop sobre Ética Profissional, promovido por estudantes de Serviço 
Social - PI. Conselheira Zita 
Discussão sobre matéria divulgada em jornal “Gazeta de Sergipe”, de autoria do jornalista 
Cláudio Messias, resultando num processo contra o mesmo e notificação ao jornal. 
Conselheira Virgínia. 
Participação em oficinas locais de Revisão Curricular. (BA- Elizabeth, RN- Mary) 
Participação da conselheira Mary no 1º Encontro de Assistentes Sociais da área rural de 
Mossoró /RN, na qualidade de comissão organizadora. Data: 02 e 03.07 
Participação da conselheira Cláudia no :”Seminário Nacional” para avaliação das alterações 
a serem sofridas na Coordenação do Serviço Social do INSS, dada a reestruturação da 
entidade, após reformas na Previdência. Realizado em Recife, em 30.06 a 02.07. 
Participação das conselheiras Valéria e Elizabeth, representando o CFESS como entidade 
convidada, no lançamento do “Fórum Permanente de População de Rua de Salvador”, 
promovido pelo vereador Zezéu Ribeiro (PT) e outras entidades locais. Em 09.12. 
Reunião da conselheira Mary com a delegacia seccional de Mossoró/RN, em 22.12, no 
sentido de contribuir com a avaliação da relação CRESS/Delegacia. 
 



 
REGIÃO SUDESTE 
 
 É composta por 4 CRESS: 6ª (com 1 delegacia seccional), 7ª (com 2 delegacias), 9ª (com 
11 delegacias) e 17ª.  
Conselheiros do CFESS: 5 efetivos (2 em SP, MG, RJ, ES) e 3 suplentes (SP, MG, RJ) 
Os contatos devem ser realizados por e-mail e telefone, utilizando os instrumentos já 
referidos. Os contatos com os CRESS vem se dando pelos efetivos e suplentes. 
A programação do Encontro Descentralizado contou com o apoio da Coordenação, 
garantindo-se a realização em São Paulo (27 e 28.08). 
 
 
3.1- Demandas da Região: 
 
Encontro organizado pelo Cress-9ª, para discussão sobre a proposta de gestão da entidade. 
Também, da reunião ampliada do CRESS com as delegacias, para discussão da proposta de 
orçamento participativo. Conselheira Eutália. 
Participação da conselheira Etelvina no Seminário: “O controle social em risco: o papel 
estratégico dos Conselhos de Política na área da Seguridade Social”, promovido pelo 
Fórum Permanente de Direito à Assistência Social/RJ. Exposição sobre o tema: “Gestão e 
Financiamento”. Data: 
Contatos com a direção do Cress-7ª realizados pelas conselheiras Elaine e Etelvina, para 
discussão da Resolução Cress-7ª que regulamenta a carga horária máxima dos profissionais 
do estado, com vistas ao posterior encaminhamento conjunto CFESS/CRESS. 
 
 
REGIÃO SUL 
 
É composta por 3 CRESS: 10ª, 11ª, 12ª. Conselheiras do CFESS: 2 efetivas (PN, SC) e 1 
suplente (RS) 
Os contatos vêm se efetivando regularmente, através de contatos telefônicos, e-mail e 
encontros periódicos das conselheiras. 
Para a realização do Encontro Descentralizado, a coordenadora socializou a proposta de 
programação, garantindo a realização em Florianópolis (27 e 28). 
 
4.1- Demandas da Região: 
 
Formação da Comissão organizadora do II Encontro Nacional da Seguridade Social e inicio 
dos encaminhamentos necessários. 
 
 
 
 
REGIÃO CENTRO-OESTE 
 
É composta por 4 CRESS: 8ª, 19ª (com 1 delegacia de base estadual), 20ª, 21ª. 
Conselheiras do CFESS: 3 efetivas (2 DF, GO) e 3 suplentes (MT, MS, DF). 



Os contatos entre as conselheiras acontecem através de relatórios/fax e telefone, utilizando-
se os instrumentos referidos. As conselheiras têm-se empenhado em estimular e capacitar 
as novas gestões dos CRESS. 
A coordenadora discutiu e encaminhou a programação sugerida para o Encontro 
Descentralizado, garantindo-se sua realização em Cuiabá (02 a 04.09), com apoio local da 
conselheira Liliane. 
 
5.1- Demandas da Região: 
 
Realização de reunião com a direção do Cress-20ª, para discussão política junto à direção 
do CRESS, no sentido de solucionar crise gerada com a saída da presidente eleita. 
Participação das conselheiras Léa, Liliane e Neimy. 
Acompanhamento e apoio ao CRESS-21ª, para a organização do XXVIII CFESS/CRESS, 
realizado em Campo Grande, set./99. 
 
 
ATIVIDADES GERAIS DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) NAS  5 REGIÕES 
 
 
Participação nas oficinas dos encontros Descentralizados. As coordenadoras regionais 
fizeram, ainda, as “falas de abertura”. 
Participação nas Assembléias dos CRESS, para eleição dos delegados para o 
CFESS/CRESS. 
Participação nas Assembléias dos CRESS, para definição da anuidade 2000. 
Participação nas reuniões de Conselho Pleno dos CRESS e em outras reuniões, quando 
solicitados. 
Participação em reuniões com alunos e tutores do curso de capacitação à 
distância)Cead/CFESS/Abepss) 
Participação em Seminários promovidos por unidades de ensino e entidades estudantis, para 
discussão sobre revisão curricular. 
Participação nas Oficinas regionais e Nacional, promovidas pela Abepss, para continuidade 
ao processo de revisão curricular e discussão sobre os impactos da LDB na formação 
profissional. 
Participação nas reuniões promovidas pelos CRESS, para elaboração dos “planejamentos 
estratégicos” das gestões atuais. 
 
 
 
 
 
7- GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 Ações voltadas para a capacitação das novas gestões dos CRESS e CFESS através de 
Encontros Descentralizados, Encontro Nacional e atualização do Manual de Procedimentos 
Administrativos-financeiros do Conjunto. 



 
 Aperfeiçoamento das deliberações de caráter administrativo-financeiro e procedimentos 
contábeis, permitindo o reinvestimento no Conjunto, apoiando 64% dos Regionais. 
 
 A regulamentação e implementação de procedimentos relativos ao cancelamento de 
inscrição, suspensão do exercício profissional, à Política  Nacional de Combate à 
Inadimplência. 
 Campanha de regularização de débitos possibilitou aos profissionais, ainda que de forma 
não expressiva, a regularização de sua situação junto aos CRESS. 
 
 Extensão do parcelamento das inscrições inicias propiciando maior facilidade na 
regularização do exercício profissional. 
 
 Em 1999, todos os CRESS e Delegacias Seccionais Estaduais acessaram o Fundo de 
Capacitação. 
 
 Fundo de Apoio a Aquisição de novas sedes atendeu 40% dos CRESS. 
 
 Fundo de Apoio CRESS/Delegacias foi acessado por 100% das delegacias. 
 
 Criação de Grupo de Trabalho do CFESS, articulado com os Regionais, no sentido 
estudar a implementação de estratégias para viabilizar  maior equilíbrio financeiro. 
 
 Firmação de  Contratos com prestadoras de Serviço e  Convênios com  Entidades 
Nacionais e Conselhos Regionais. 
 
 Fortalecimento do Conjunto através do apoio ao trabalho dos CRESS e empréstimo a dez 
Regionais. 
 
 Instituição de Grupos de Trabalho para dinamizar as ações da Comissão, são eles: GT 
SISCAFw, GT Amapá, GT Acompanhamento da política de Combate á Inadimplência, GT 
Acompanhamento aos Regionais com Déficit Financeiro, GT Campanha de Quitação de 
Débito e GT análise da cota parte. 
 
 Ampliação  dos instrumentos necessários para a análise da prestação de contas do 
CFESS pela Comissão Especial e para o aprimoramento de sua dinâmica de 
funcionamento. 
 
 Acompanhamento dos Conselheiros do CFESS,nas reuniões dos CRESS para 
socialização das discussões sobre gestão e controle. 
 
 
 
8- SINTESE DAS ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 
CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. 
 



ATIVIDADES PLANEJADAS 
 
Conselho Pleno – Reuniões deliberativas sobre encaminhamentos de ações programadas e 
demandas recebidas; 
XXVIII Encontro Nacional CFESS/CRESS 
Participação em reuniões e outros eventos como Conselheiros dos Conselhos de Políticas 
públicas e defesa de Direitos; 
Reuniões da Diretoria executiva; 
Reuniões de Comissões e Grupo de Trabalho; 
Participação em eventos dos CRESS na Semana do Assistente Social 
Participação em reuniões e atividades do CNAS, CONANDA e CNS 
Participação em Reuniões, Plenárias e atividades do FENTAS; 
Participação em reuniões e outros eventos para desenvolver trabalho conjunto com a 
ABEPSS 
Participação em Fóruns de interesses 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 financeira 
Realização da Política de Divulgação e Imprensa 
Articulação e apoio ao movimento dos estudantes de Serviço Social 
Articulação com o Movimento da Profissão no âmbito do MERCOSUL 
Participação nos eventos da FITS(Federação Internacional de Trabalhadores Sociais) 
Desenvolvimento e aprimoramento da Política Nacional de Fiscalização 
Divulgação do Código de Ética Profissional 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Reuniões do Conselho Pleno Ordinárias e Extraordinárias 
Reuniões de Comissões, a saber: 
Comissão Nacional de Fiscalização 
Comissão de Ética e Direitos Humanos 
Comissão de Seguridade 
Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais 
Comissão de Divulgação e Imprensa 
Comissão de Administração e Financeira 
Comissão de Licitação 
Reuniões do Conselho Fiscal 
Encontros Descentralizados 
Reuniões com a ABEPSS 
Reuniões e Eventos – MERCOSUL 
Fóruns das Conselhos Federais de Fiscalização Profissional 
 
 
XXVIII Encontro Nacional CFESS-CRESS 
 
Evento deliberativo do Conjunto CFESS/CRESS 



 
Realizado em Campo Grande – Mato Grosso do Sul de 26 a 29 de setembro de 1999 
 
OBJETIVO: Capacitar as novas direções do Conjunto e definir Agenda de Compromissos 
do ano 2000. 
 
TEMA GERAL: Os Desafios do Projeto Ético-Político Profissional no Novo Milênio e o 
Protagonismo  do Conjunto CFESS/CRESS: “se muito vale o já feito, mais vale o que 
será...” 
 
 
 
PROGRAMAÇÂO 
 
Dia 26/09 - Noite 
19:00hs – Abertura do Encontro – CRESS/CFESS/ABEPSS/ENESSO 
 
19:30hs – Painel: Neoliberalismo, Velha Indiferença: sinalizando estratégias de  
enfrentamento 
   Painelistas –  Haroldo Baptista Abreu 
                                                           Valdete Martins de Barros 
21:00hs - Coquetel 
 
Dia 27/09 - Manhã 
8:30hs – Exposição:  Os Desafios Éticos Contemporâneos frente ao Projeto  
Político Profissional 
  Painelista: Conselheira Lúcia Barroco 
 
9:30hs – Exposição:  Instrumentos Normativos do Conjunto e o Papel dos  
Conselheiros: Qual a parte que nos cabe? 
   Dra. Sylvia Terra – Assessora Jurídica do CFESS 
 
10:30hs - Debate 
 
Tarde 
14:00hs – Exposição: Política Nacional de Fiscalização e Qualificação ético-política da 
categoria (COFI/CFESS) 
 
14:30hs – Grupo de Trabalho 
 
16:00hs – Plenária 
 
18:00 – Mesa Redonda: Impactos da LDB no Projeto Político Profissional 
   * CFESS 
   * ABEPSS  
* CFP Ana Bock 
 



Dia 28/09 – Manhã 
8:30hs – Painel: Seguridade Social: Resistência ou Barbárie? 
   Painelistas:   José Prata 
                                   Rosa Stein 
 
10:00hs – Debate 
 
10:30hs – Grupo de Trabalho: Discussão por eixo 
    Eixos: Gestão, Controle Social e Financiamento 
 
Tarde 
14:00hs – Mesa Redonda:  Construindo a Agenda do Novo Conjunto  
CFESS/CRESS 
    Coordenadores das Comissões do CFESS 
 
14:40hs – Grupo de Trabalho:  Formação Profissional 
   Relações Internacionais 
     Comunicação 
   Administrativo/Financeiro e Conselho Fiscal 
 
Noite 
19:00hs – Lançamento do Projeto “Ética em Movimento” 
 
20:00hs – Evento Cultural 
 
Dia 29/09 – Manhã 
8:30hs – Plenária: “Coisas Grandes e Pequenas que nos formaram e ainda estão a nos 
formar...”: Em debate a Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto 
- Desempenho financeiro/orçamentário do CFESS 
- Sistema de controle financeiro do conjunto CFESS/CRESS 
- Anuidade 
 
Tarde 
14:00hs – Plenária Final: 
- Apresentação da Agenda do Novo Conjunto 
- Constituição da Comissão de revisão do Código Processual de Ética 
- Aprovação da Comissão Especial 
PROTAGONISTAS 
CRESS DELEGADOS(AS) OBSERVADORES(AS) 
1ª Região - PA 06 02 
2ª Região - MA 02 --- 
3ª Região - CE 06 01 
4ª Região - PE 05 01 
5ª Região - BA 04 --- 
6ª Região - MG 08 01 
7ª Região - RJ 09 01 



8ª Região - DF 03 --- 
9ª Região - SP 23 01 
10ª Região - RS 06 03 
11ª Região - PR 07 05 
12ª Região - SC 06 02 
13ª Região - PB 03 --- 
14ª Região - RN 03 --- 
15ª Região – AM/RR 03 --- 
16ª Região - AL 03 --- 
17ª Região - ES 05 --- 
18ª Região - SE 04 --- 
19ª Região - GO 06 --- 
20ª Região - MT 05 --- 
21ª Região - MS 05 26 
22ª Região - PI 03 01 
23ª Região - RO 04 --- 
CFESS 16 14 
TOTAL 145 58 
 
Delegados(as) + Observadores(as) =  203 
 
 
CONVIDADOS(AS) 
 
 
Rosa Stein: (Profª. UnB, representante da ABEPSS) 
 
Acadêmica Andréa Carla Everton( representante da ENESSO) 
 
Vilmar Medeiros (Assessor Contábil do CFESS) 
 
Haroldo Baptista Abreu( Economista UFRJ) 
 
Profª. Valdete de Barros Martins (Secretária de Promoção Social/MS) 
 
Dr.ª. Sylvia Terra (Assessora Jurídica do CFESS) 
 
Ana Bock (Profª. Psicologia – PUC-SP / Presidente do Conselho Federal de Psicologia 
 
José Prata de Araújo( Economista/ Assessor de Políticas Sociais ca CUT - MG 
 
COORDENAÇÃO: Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
ORGANIZAÇÃO: CFESS e CRESS 21ª Região/MS 
 
 
 



Participação  do CFESS  como  convidado/palestrante 
 
Semana do Assistente Social nos estados  
Reunião do Comitê Mercosul, na Argentina, de 09 a 12 de dezembro/99 
Oficina do Conselho Fiscal do CFESS, em Brasília, dias 11 e 12 de setembro/99 
Reunião da Comissão Organizadora do II Encontro Nacional de Seguridade Social, em 
Porto Alegre, dias 21 e 22 de dezembro 
Participação como Palestrante no 1º Seminário sobre o Projeto Ético-Político do Serviço 
Social de Tocantins, Palmas, dia 14 de dezembro/99 
Participação nem Seminário de Planejamento no CRESS 9ª Região, São Paulo, 29 de 
maio/99 
Participação no Seminário sobre Reforma Tributária, São Paulo,10 de agosto/99 
Participação em Seminário  promovido pelo CRESS 9ª Região sobre a elaboração de seu 
Orçamento participativo, São Paulo, 13 de Setembro/99 
Participação em Seminário Regional da ABEPSS, São Paulo,22 e 23 de setembro/99 
Participação no Seminário sobre os Desafios da Política de Assistência Social nos governos 
Populares, Campo Grande, de 29 a 31 de maio/99 
Acompanhamento de Reuniões Ordinárias do CNAS, Brasília, 17 de Junho e 20 de 
setembro /99 
Participação em Seminário de Assistência Social para o III Milênio, Brasília, 15 e 16 de 
junho/99 
Participação em Plenária do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, Salvador, 
18 e 19 de Agosto/99 
Audiência com a Secretária Nacional de Ação Social, Brasília, 02 de junho/99 
Reunião da Comissão Organizadora do Curso à distância, no CEAD/UnB, Brasília, 25 de 
junho/99 
Participação no Congresso Brasileiro de Controle Social, Belo Horizonte, 15 a 17 de 
julho/99 
Participação como palestrante no XXI Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social, 
São Luís, 26 a 27 de jul/99 
Audiência no Conselho Nacional de Saúde, Brasília, 03 e 04 de agosto/99 
Participação em Workshop do Curso de Especialização do CEAD, Brasília, 19 e 20 de 
Novembro/99 
Participação em Oficina da ABEPSS, São Luís, 24 e 25 de novembro/99 
Participação em reunião do Fórum Estadual de Assistência Social, São Luís, 26 de 
Novembro/99 
Participação no Encontro Nacional de Serviço Social do INSS, Recife, de 30 de junho a 02 
de julho/99 
Acompanhamento da solenidade de Posse do CRESS 18ª Região, Aracaju,15 de outubro/99 
Reunião com a diretoria do CRESS 20ª Região,Cuiabá,27 a 29 de Novembro/99 
Palestrante no II Seminário Municipal de Assistência Social em Igarapé-MG,20 de 
novembro/99 
Palestrante no I Seminário Interuniversitário de Caxias do Sul - RS, dias 14 e 15 de 
Setembro/99 
Participação de Audiência no MEC junto com o Fórum Nacional de Entidades de 
Trabalhadores em Saúde, Brasília, 05 de julho/99 
Plenária Ordinária do Conselhinho, Brasília, 06 de julho/99 



Participação na Plenária Nacional de Saúde, Brasília, 04 e 05 de Agosto/99 
Participação da Mostra sobre o Programa de Saúde da Família –PSF, promovido pelo 
Ministério da Saúde, Brasília, 24 denovembro/99 
Participação em Seminário sobre a Previdência Social Pública, Brasília, 24 de 
Novembro/99 
Plenária do Conselho Nacional de Saúde Brasília, 09 de Dezembro/99 
Participação de reunião na Delegacia de Mossoró – RN, 22 de Dezembro/99 
Reuniões com a Implanta sobre o Sistema  SISCAFw, Brasília, 10 e 11 de julho/99 
Participação no I Encontro CRESS 23ª Região/Delegacia do Acre, Rondônia, 13 e 14 de 
agosto/99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-AVALIAÇÃO 
 
Com o intuito de avaliar sinteticamente  a significação do ano de 1999 para o CFESS, 
podemos destacar a importância da ampliação da estrutura organizativa  quando  permite 
ter representação de  pelo menos um Conselheira(o) em cada jurisdição de CRESS, 
possibilitando  maior capilaridade política e um acompanhamento mais eficaz e sistemático 
aos Regionais e à categoria, implicando consequentemente no maior volume de demandas e 
de exigências para o Conselho Federal , tanto do ponto de vista do desempenho técnico 
como político, na defesa da profissão e de nosso Projeto ético político. 
A renovação das direções do Conjunto requereu do CFESS um empenho específico na 
capacitação dos novos quadros, investimento traduzido nas Programações dos Encontros 
Descentralizados e Nacional, no processo de criação do CRESS 24 ª Região, bem como no 
monitoramento  sistemático desenvolvido conjuntamente pela Comissão Administrativa 
financeira e pelas recomendações orientações do Conselho Fiscal do CFESS, junto ao 
Conjunto e mais detidamente aos Regionais com necessidades especiais.  
Outro aspecto relevante foi o investimento financeiro, político e administrativo no 
aprimoramento do Sistema da Cadastro Unificado – SISCAFw. 
Quanto à Política Nacional de Fiscalização o ano foi marcado pelo início do processo de 
avaliação, na indicação de indicadores avaliativos, e de aprimoramento do instrumental e 
pelo crescimento de demandas específicas por parte dos Regionais.  
É fundamental destacar o arrojo e responsabilidade do CFESS na continuidade do Curso 
de capacitação à distância e no lançamento do Projeto Ética em Movimento que visam 
em raias definidas capacitar o Profissional esteja ele onde estiver no primeiro caso, e 
,especialmente, na Ética em Movimento capacitar  “ no trato das questões éticas que 
envolvem o caminhar da profissão”. 



No âmbito da Seguridade obtivemos uma valorosa vitória com o Protagonismo do CFESS 
na concretização do Fórum Nacional da Assistência Social, que passou de uma intenção 
para se configurar como um espaço de luta da sociedade civil na defesa da Assistência 
Social como uma política pública que combata a exclusão social  no país. Nos destacamos, 
ainda na Seguridade, a atuação marcante do CFESS nas instâncias de controle da Política 
de Saúde do país, seja no espectro do Conselho Nacional de Saúde, onde temos assento 
seja no Fórum Nacional de Entidades de  Trabalhadores da Saúde, onde tivemos ao longo 
do ano desempenho técnico e político decisivo, reconhecido inclusive no âmbito das 
entidades parceiras. Na Previdência a categoria enfrentou ao longo do exercício o 
desmonte da Previdência pública e, consequentemente, o encurtamento das estruturas e, 
especificamente do Serviço Social. O CFESS atuou articulado a organização dos 
Assistentes Sociais da Previdência na defesa do espaço profissional e na publicização da 
importância do Serviço Social na Previdência. 
Quanto a função de publicização da profissão 1999 foi marcado pela Campanha 
“Neoliberalismo, Velha Indiferença” lançada na Semana do Assistente Social assinalando o 
Dia do Assistente Social, pela publicação da Revista Inscrita Nº 04 e N º 05,  do Relatório 
das Sessões Temáticas do IX CBAS e pelo bem sucedido lançamento da Agenda do 
Assistente Social ano 2000, que trás uma retrospectiva do século e em particular da 
profissão. 
Finalmente, destacamos como uma instância que vem se estruturando na nova organização, 
as Coordenações Regionais, cada uma com seu estilo próprio e com suas peculiaridades de  
Região. A Coordenação Regional se faz pela articulação das(os) Conselheiras(os) do 
CFESS com os CRESS, no sentido de apoiá- los na tarefa de organização do trabalho 
político/profissional-administrativo. 
Este trabalho começou a ser dimensionado, operacionalmente, a partir dos Encontros 
Descentralizados, que ganharam um caráter diferenciado, inaugurando uma nova dinâmica 
de atuação do CFESS nas regiões/jurisdições. 
Os Encontros Descentralizados consolidaram-se como uma instância preparatória para o 
Encontro Nacional, bem como, passaram a ser um importante espaço de entrosamento entre 
efetivos e suplentes do CFESS, e necessário à organização das tarefas de conselheiros, na 
função de direção nacional. Outro importante momento para os encaminhamentos coletivos 
das coordenações foi o XXVIII Encontro Nacional CFESS/CRESS. 
Evidentemente, após um primeiro ano de gestão, alguns ajustes ainda devem ser feitos, no 
sentido de aprimoramento dessa estrutura nova que ousamos inaugurar. Como aprendizado, 
apontamos a necessidade de: 
 
Estabelecer dotação orçamentária/ rubrica nova para o ano 2000, destinada ao trabalho das 
Coordenações Regionais. 
Assegurar no Plano Orçamentário das Coordenações as despesas com a realização dos 
Encontros Descentralizados, conformando estes como uma instância preparatória para o 
Encontro Nacional e de articulação dos conselheiros do CFESS.  
Assegurar visita dos coordenadores regionais, aos CRESS que apontem a demanda, ainda 
no primeiro semestre, no sentido de estreitar os laços entre CRESS e coordenadores, 
apoiando os conselheiros das jurisdições na tarefa de acompanhamento das gestões dos 
regionais, mantendo o princípio de autonomia e de relações democráticas entre as 2 
instâncias. Avaliamos como profícuas as experiências realizadas nos Cress-20ª e 1ª (1999) 
 



 
                                                                                                   Brasília, 24 de abril de 2000. 
 
 

Elaine Rossetti Behring 
Presidente 
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