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O presente relatório sistematiza as realizações do CONSELHO FEDERAL DE
SERVIÇO SOCIAL – CFESS no ano de 2000 fundamentadas nos compromissos
assumidos pela gestão 1999/2002.

Durante este exercício a gestão do CFESS implementou um conjunto de ações que
objetivou fortalecer a defesa da profissão e a luta pela consolidação do Projeto ético
político profissional, sempre norteado pelas decisões do vigésimo oitavo e vigésimo nono
Encontros Nacionais CFESS/CRESS. O Conselho Federal pautou suas ações a partir dos
seguintes eixos básicos:
 Defesa das Políticas Públicas e da democracia;
 Investimento na participação e qualificação da intervenção 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 continuada dos dirigentes do Conjunto CFESS CRESS;
 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 das Relações
Internacionais – Mercosul e 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;
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•

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 na publicização e fortalecimento da profissão;

•

Fornecer orientações e informações sobre fiscalização e ética profissional,
atendendo às demandas de Conselhos Regionais e outras entidades;

•

Apreciar e julgar processos recursais.

ATIVIDADES REALIZADAS

Quanto à Política Nacional de Fiscalização
Avaliação da implementação da Política de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS
 Realização de 05 oficinas de fiscalização nos Encontros Descentralizados, onde foram
feitas avaliações e reflexões sobre o desenvolvimento da PNFisc, construindo seus
eixos centrais de trabalho no cotidiano da fiscalização do exercício profissional pelos
Regionais,

bem como,

oportunizando

o

intercâmbio

de experiências e o

acompanhamento dos Planos de Trabalho das COFI/CRESS.

Capacitação continuada das direções dos Regionais sobre a PNFisc
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 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 230
participantes, no mês de agosto, nas cidades de Manaus/AM, Recife/PE, Brasília/DF,
Vila Velha/ ES e Curitiba/PR;
 Participação de Conselheiras(os) do CFESS aos Plenos dos Regionais no sentido
acompanhar a operacionalização da PNFisc.

Aperfeiçoamento do Cadastro Nacional Unificado – SISCAFW
 Acompanhamento, junto aos CRESS, das características de uso do Programa e das
necessidades de aperfeiçoamento e atualização do Sistema;
 Convênios com 24 CRESS para implementação da manutenção nacional do Sistema,
definindo critérios, procedimentos e controles:
 Padronização nacional de procedimentos para a implantação do módulo de fiscalização
no SISCAFW, observando as considerações do conjunto feitas no Encontro em Campo
Grande/MS e os anexos da PNFisc, principalmente o anexo II;
 Apresentação do conteúdo e a sistematização do Módulo Fiscalização nos Encontros
Descentralizados para ser experimentado por todos os CRESS, no decorrer do período,
com vistas a observar a viabilidade do sistema e as possibilidades do conteúdo no
atendimento das demandas cotidianas dos Regionais.

Aperfeiçoamento /Instituição de Normativos para consolidação da Política Nacional de
Fiscalização.
 Aprofundamento do estudo técnico - interpretativo dos artigos 4º e 5º da Lei que
regulamenta a profissão;
 Discussão, no vigésimo nono Encontro Nacional, acerca das atribuições privativas do
Assistente Social, com destaque para a apresentação das reflexões sistematizadas pelo
Conjunto e que apontam desdobramentos futuros, no sentido de fortalecer ainda mais a
intervenção dos Conselhos na defesa do exercício profissional;
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 Levantamento das contribuições dos Regionais sobre a Revisão do Código Processual
de Ética;
 Produção de pareceres jurídicos pertinentes ao trabalho da fiscalização com destaque
para os pareceres sobre Serviço Social Escolar e sobre os artigos 4º e 5º da Lei 8662.

Quanto a publicização e fortalecimento da profissão.
 Estimulação das discussões sobre a valorização da Profissão, culminando com a
Campanha Nacional Comemorativa do Dia do Assistente Social que incluiu palestras,
cartazes, adesivos e outdoor;


Manifestações com relação a matérias veiculadas em revistas e jornais que deturpam o
entendimento do exercício profissional.

Quanto à divulgação dos Princípios éticos Profissionais e observância do Código de Ética
Profissional

Execução do Projeto Ética em Movimento
 Realização do primeiro evento de capacitação de agentes multiplicadores, previsto no
Projeto Ética em Movimento.

Orientações jurídicas, pareceres, manifestações e ofícios atendendo a solicitações e
prestando esclarecimentos. Julgamento de recursos referentes a processos disciplinares,
processos éticos.
 Elaboração de pareceres jurídicos e manifestações pela Assessoria especializada do
CFESS;
 Encaminhamento, junto aos CRESS, e outros de orientações jurídicas, pareceres,
manifestações e ofícios em resposta a solicitações feitas e que dizem respeito ao
exercício da fiscalização profissional;
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 Julgamento de dois Recursos Éticos N. º 01/00e 02/00.

Participação em eventos específicos que se articulam tematicamente com a nossa
intervenção.

Manutenção da 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
 Semana do Assistente Social – Maio 2000;
 29 º Encontro Nacional CFESS/CRESS – Maceió/AL, setembro de 2000;
 II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade – Porto Alegre, Novembro 2000;
 XI Conferência Nacional de Saúde – Brasília/DF, dezembro 2000.

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;
Reuniões de Planejamento do II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade.

Elaboração de instrumentos de divulgação da Política de Comunicação do Conjunto

7

 Confecção de cartazes e de documentos de interesse da categoria e em defesa das
políticas públicas;
 Lançamento de um cartaz em comemoração aos 10 anos do Estatuto da Criança e
Adolescente;
 Lançamento de adesivo em defesa do SUS na XI Conferência Nacional de Saúde;
 Lançamento de documento em defesa da participação do Assistente Social nos
Programas de Saúde da Família, durante a XI Conferência Nacional de Saúde;
 Edição do Boletim do CFESS – “Notícias do Pleno”, com lançamento após reuniões do
Conselho Pleno e Pleno Ampliado do CFESS;
 Preparação e lançamento de duas edições da Revista Inscrita, órgão informativo
semestral, do CFESS, 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 2000;
 Instalação de 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 2001 – 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...), veículo integrado a
campanha de fortalecimento da profissão;
 Publicação do Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do
Conjunto CFESS/CRESS.

ATIVIDADES REALIZADAS
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Área Administrativa
 Contratação de prestação de serviço de 05 programadores visuais (PE, RJ,MG,RS, e
GO);
 Contratação de prestação de serviços gráficos (PE,RJ,MG,RS, GO e DF);
 Contratação de prestação de serviço de 01 equipe de produção áudio- visual;
 Manutenção de contrato para prestação de serviços de instalação e aprimoramento para
operacionalização do cadastro unificado; acesso a Internet com endereço eletrônico(email) 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 comunicação (DF);

Eventos
 Elaboração de Outdoor, cartaz e plástico adesivo para veículo durante Campanha
Comemorativa do Dia

15 de maio – Dia do(a) Assistente Social – articulada a

campanha de fortalecimento do profissional , em parceria com os CRESS, maio de
2000;
 Elaboração de apresentação em htlm para saudação de todas as novas delegações dos
CRESS e CFESS, caracterizando cada região do Brasil, por ocasião do 29º Encontro
Nacional CFESS/CRESS, Maceió, setembro 2000;
 Publicação de folder informativo sobre a Campanha de Regularização de Débitos
“Assistente Social, Fique Legal”, maio 2000.

Reuniões
 Realização de 06(seis) reuniões ordinárias da Comissão Divulgação e Imprensa por
ocasião das Reuniões de Conselho Pleno e(fevereiro - DF, abril – DF, julho – DF,
novembro – RS, dezembro – DF) e do Conselho Pleno Ampliado do CFESS (Março DF, Setembro – AL);
9

 Realização de 02 reuniões com o Conselho Editorial da Revista Inscrita, durante as
reuniões de Pleno do CFESS;

Elaboração de Jornais, Revistas e outros veículos
 Edição do Boletim do CFESS – “Notícias do Pleno” sendo produzidos 05 números
sempre após as reuniões do Conselho Pleno. Local: DF;
 Produção de uma edição da Revista Inscrita N. º 6 do Conselho Federal de Serviço
Social. Local: RJ;
 Produção do cartaz sobre a defesa do 10 anos do ECA. Local: PE;
 Publicação do Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e de Controle
do Conjunto CFESS/CRESS. Local: RJ;
 Produção e lançamento da Agenda do Assistente Social 2001, em parceria com os
CRESS. Local; MG;
 Confecção de faixa em defesa do SUS e do controle Social durante a XI Conferência
Nacional de Saúde. Local: DF;
 Lançamento de Adesivo durante a XI Conferência de Saúde;
 Lançamento de cartaz em comemoração aos 10 anos do ECA;
 Confecção de panfleto especial sobre a defesa do posicionamento do Conjunto
CFESS/CRESS na XI Conferência de Saúde. Local: GO;
 Incremento da disseminação, via internet, de informações institucionais e outras entre
Conselheiros do CFESS, Conselhos Regionais e categoria;
 Lançamento da brochura, preparada pelo CFESS, sobre a discussão da profissão no
âmbito do Mercosul;



Elaboração de mensagem natalina, enviada a todos os CRESS e parceiros, através da
Web. Local: DF.

3 - DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As atividades da comissão de seguridade social foram planejadas e executadas tomando por
eixo: o fortalecimento do controle social, a inserção qualificada nos espaços de controle
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social, articulação com os CRESS para acompanhamento sistemático da gestão, controle e
financiamento das políticas de seguridade e monitoramento das atividades da comissão.

Fortalecimento do Controle Social nas Políticas de Seguridade Social

ATIVIDADES PROGRAMADAS
 Integrar a direção do Fórum Nacional de Assistência Social com vistas à sua
consolidação;
 Participar das reuniões do Fórum Nacional de Assistência Social, Fórum DCA e
Fórum Nacional de Trabalhadores da Saúde;
 Acompanhar o processo eleitoral dos Conselhos de Assistência Social, Criança e
Adolescente e Saúde, com vistas a integrar o colegiado;
 Articular entidades da sociedade civil junto aos CRESS

para participação no

processo eleitoral do CNAS;
 Participar das reuniões dos conselhos nacionais e fóruns da sociedade civil;
 Acompanhar as discussões sobre gestão e financiamento das políticas de
seguridade.
ATIVIDADES REALIZADAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Composição da coordenação nacional do Fórum Nacional de Assistência Social (jan
a dez);
 Organização de 02 plenárias nacional do Fórum Nacional de Assistência Social com
entidades representantes da sociedade civil;
 Realização de reuniões da coordenação do Fórum Nacional de Assistência Social;
 Acompanhamento do processo eleitoral do Conselho Nacional de Assistência
Social;(jan a abril);
 Participação nas eleições para o Conselho Nacional de Assistência Social; (abril);
 Posse no CNAS (maio);
 Participação das plenárias mensais do CNAS na condição de conselheiro; (maio a
dez);
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 Participação do Seminário Nacional sobre a revisão do Benefício de Prestação
Continuada (nov);
 Participação no grupo de trabalho do CNAS sobre Benefício de Prestação
continuada;
 Participação na comissão organizadora da III Conferência Nacional de Assistência
Social;
CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Participação em (10) dez assembléias ordinárias do CONANDA, incluindo a
Assembléia descentralizada no Maranhão;
 Participação efetiva na Comissão interna do CONANDA de Políticas Públicas e
participação eventual na Comissão de Comunicação e no Grupo de Trabalho de
Conselho Tutelar;
 Participação em Eventos (Encontro Nacional: Construindo Estratégias para Garantia
dos Direitos das Crianças e Adolescentes; Encontro Estadual em Comemoração aos
10 anos do ECA-MG) em Comemoração aos dez anos do ECA

( Brasília, Belo

Horizonte);
 Representação do CONANDA no evento de Premiação do Prefeito Criança;
 Participação nas reuniões do Fórum Nacional de defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
 Representação em Minas Gerais na Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Fórum Metropolitano de garantia dos direitos de adolescentes
atores de ato infracional;
 Participação nas visitas do CONANDA de fiscalização à empregabilidade dos
recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional destinados à aplicação das
medidas sócio-educativas em MG;
 Participação na elaboração das Diretrizes para a Política Nacional de Atendimento ã
Criança e ao Adolescente;
 Participação ativa, em âmbito Nacional e em Minas Gerais, do processo de eleição
para o CONANDA e CEDICA/MG, garantindo ao CFESS o 3º lugar nas eleições;
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 Participação nas articulações do CONANDA relacionadas à presidência do
CONANDA e no Congresso as relacionadas ao orçamento e outras leis de interesse
do segmento;
 Consolidação do CFESS como referência no âmbito do CONANDA, fortalecendo a
nossa luta na defesa da Seguridade Social;
 Atuação, junto as demais entidades do CONANDA, para ampliar os recursos
destinados à manutenção do mesmo, bem como para o financiamento das Políticas
públicas no setor;
 Participação em 8 (oito) reuniões do Secretariado do Fórum DCA;
 Participação em 10 (dez) reuniões do Fórum Nacional DCA com representantes da
sociedade civil no CONANDA;
 Participação, representando o Fórum DCA, no Seminário “Diretrizes para
Formulação da política Nacional de Combate ao Trabalho Infantil”, realizado em
Brasília, no período de 4 a 5 de maio de 2000;
 Participação, representando o Fórum Nacional DCA, no Seminário “Implementação
das Convenções Nº 138 e Nº 183 da OIT no Brasil”, ocorrido em Brasília, dias 3 e 4
de maio de 2000;
 Participação no Encontro Nacional “Construindo Estratégias para a Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente”, promovido pela AMENCAR, Visão
Mundial, Salesianos, Fundo Cristão para Crianças e CNBB/Pastoral do Menor,
realizado em Brasília, no período de 11 a 14 de julho de 2000;
 Realização, pelo Fórum nacional DCA, de “Oficina para Avaliação de Projetos de
Lei e Propostas de Emenda Constitucional em Tramitação no Congresso Nacional”,
realizada em Brasília, de 17 a 19 de maio de 2000;
 Reunião, representando o Secretariado Nacional do Fórum DCA, com Deputado do
PT/SP, sobre o Fundo de Combate à Pobreza, dia 9 de novembro de 2000;
 Participação, representando o Fórum DCA, em Audiência Pública na Câmara dos
Deputados sobre o tema “Violência Contra a Mulher, Criança, Adolescente e
Minorias”, ocorrida em 16 de maio de 2000, às 14:30h, no Plenário 11, do Anexo II;
 Participação na monitoria/assessoria aos representantes da sociedade civil no
CONANDA, dando ênfase ao fornecimento de informações relativas ao
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financiamento das atividades do próprio CONANDA, e as dotações orçamentárias
do Ministério da Justiça / Dept. da Criança e Adolescente;
 Envolvimento no processo de articulação do Fórum DCA no Congresso Nacional –
Câmara e Senado - buscando assegurar que não houvesse retrocessos na dotação de
recursos financeiros para as políticas de atendimento a crianças e adolescentes, nem
nas conquistas já obtidas na legislação. Vale lembrar que em 2000 foram freqüentes
as investidas do Congresso no sentido da redução da idade penal, o que exigiu muita
mobilização por parte das entidades de defesa de direitos.

SAÚDE
 Participação em onze (11) reuniões plenárias do CNS no período de fevereiro a
dezembro/00;
 Participação na Plenária Nacional de Saúde;
 Participação no grupo de trabalho do CNS - Acessibilidade e Humanização da
atenção à saúde;
 Participação na Comissão do CNS para análise da denúncia sobre Conselho
Estadual de Saúde de RO;
 Participação 11a. Conferência Nacional de Saúde;
 Participação no grupo de trabalho do CNS sobre Regionalização da atenção à saúde
no SUS;
 Participação em 11 (onze) reuniões do FENTAS.

PREVIDÊNCIA
 Participação na defesa da Previdência Pública em articulação com demais entidades
da sociedade civil;
 Defesa da permanência do Serviço Social na Estrutura do Instituto de Seguro Social
– INSS;
 Manutenção do processo de articulação com os profissionais da Previdência Social e
parlamentares em nível nacional e regional;
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 Acompanhamento, junto aos Regionais, do processo de articulação nacional e a
necessidade de desdobramentos nos estados;
 Reuniões com profissionais de Serviço Social que atuam na Previdência, por
ocasião do 29º Encontro Nacional CFESS CRESS e do II Encontro Nacional de
Serviço Social e Seguridade, para definição de estratégias de ação.

Inserção Qualificada nos Espaços de Controle Social

ATIVIDADES PROGRAMADAS
 Participação em eventos de debate, capacitação e articulação sobre as diferentes
políticas de seguridade;
 Realização de estudos e elaboração de documentos sobre as políticas de seguridade
social.

ATIVIDADES REALIZADAS, NÂO PROGRAMADAS.
 Participação no Seminário “O desenvolvimento Integral da Primeira Infância e as
Políticas Públicas”, realizado em Brasília, de 15 a 17 de agosto de 2000;
 Participação na cerimônia de entrega do “Prêmio Sócio-Educando” realizado pela
ANDI, BNDES, Fundação Educar D. Paschoal, ILANUD e UNICEF, ocorrida em
Brasília;
 Elaboração de documento "Assistente Social: trabalhador da Saúde", divulgado na
XI Conferência Nacional de Saúde;
 Estudo e discussão das concepções de seguridade social na América Latina;
 Estudo e discussão das Normas Operacionais Básicas da Saúde e Assistência Social;
 Participação no Congresso Nacional de Saúde Coletiva;
 Organização do II Encontro Nacional de Seguridade e Serviço Social.

Articulação com os CRESS para acompanhamento da Execução das Políticas: Gestão,
Controle e Financiamento.
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ATIVIDADES PROGRAMADAS
 Articular e apoiar os CRESS em atividades de discussão sobre a gestão, controle e
financiamento das políticas;
 Socializar de forma ágil e regular discussões e encaminhamentos referente as
políticas de Seguridade Social;
 Divulgar informações sistemáticas sobre as políticas de seguridade

junto aos

CRESS.

ATIVIDADES REALIZADAS E NÃO PROGRAMADAS
 Participação em encontros estaduais preparatórios ao II Encontro Nacional de
Seguridade Social (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte,
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná);
 Participação em Conferências Municipais e/ou Estaduais de Saúde (Amazonas,
Goiás, Ceará, Mato Grosso, São Paulo);
 Participação na I Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador em Goiânia;
 Assessoria à instalação da comissão de seguridade social no CRESS /AM;
 Participação de Seminário "O papel das Organizações frente à questão social",
promovido pelo Fórum Estadual de Assistência Social de Alagoas;
 Participação na Semana de Saúde Mental e Encontro Municipal de Luta
Antimanicomial (GO);
 Representação local do CFESS em diversos eventos, fóruns de debates sobre as
políticas de seguridade e eleições de conselhos municipais e/ou estaduais;
 Apoio aos CRESS nas discussões e oficinas sobre Revisão do Benefício de
Prestação Continuada;
 Foram enviadas aos CRESS comunicações da seguridade, contendo informes e
textos sobre os temas em pauta nos diferentes espaços de controle social das
políticas (04 comunicados).
Monitoramento das Atividades da Comissão de Seguridade
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ATIVIDADE PROGRAMADA
 Realizar reuniões sistemáticas da comissão para acompanhamento e avaliação das
atividades.

ATIVIDADE REALIZADA
 Foram realizadas 06 reuniões ordinárias da comissão e duas extraordinárias.

4 - ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES NACIONAIS E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
ATIVIDADES REALIZADAS
Curso de capacitação à distância.

 Continuidade do convênio com ABEPSS e CEAD/UnB;
 Acompanhamento, em 06 reuniões da Coordenação do Curso no CEAD/UnB, do
desenvolvimento do curso;
 02 Reuniões com os tutores de todo o país, em Brasília;
 Avaliação parcial, realizada no Encontro Nacional CFESS/CRESS, quanto ao
desenvolvimento do Curso junto a cada Conselho Regional;
 Intermediação junto à organização do curso para prorrogação da data de conclusão,
definida para julho de 2001;
 Aquisição de pacote de 09 livros no valor correspondente à R$ 160,75 para cada
Conselho, com recurso advindo do fundo de capacitação, que tem como finalidade
subsidiar os estudos e pesquisas dos alunos que estão realizando o curso de capacitação
à distância;
 Lançamento de uma nova turma do Curso de Extensão, em 2001, aberta a profissionais
de outras áreas, atendendo demanda colocada, com início da divulgação e inscrições no
período de novembro e dezembro junto ao CEAD;

Articulação com ABEPSS e ENESSO
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 Efetivação dos convênios com as duas entidades nacionais;
 Participação nas Oficinas Regionais da ABEPSS - Nordeste (Recife), Centro Oeste
(Goiânia), Sul II(São Paulo);
 Participação na Oficina Nacional sobre a Implementação das Diretrizes Curriculares
(Brasília, junho de 2000);
 Participação como palestrante em encontros realizados pela ABEPSS e pela ENESSO;
 Participação no Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social – ENESS/ Lins,
São Paulo, julho de 2000;
 Participação no VII ENPESS, de 21 a 24 de novembro, em Brasília e participação na
Assembléia Nacional da ABEPSS, para eleição da nova diretoria em 25 de novembro,
em Brasília;
 Presença da ABEPSS e ENESSO no XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS.

Relações Internacionais
 Seminário de Ética y Trabajo Social en el MERCOSUR (junho de 2000 –
Montevidéu);
 Aprovação do documento: Princípios Éticos Fundamentais do Serviço Social no
Mercosul;
 Lançamento da brochura, preparada pelo CFESS, com todos os documentos,
posicionamentos e atas das Reuniões do Comitê Mercosul, de 1996 a 2000;
 Coordenação do Comitê Mercosul, até junho de 2000;
 Assembléia Geral da Federación Internacional de trabajadores Sociales – FITS
(Montreal/Quebec/Canadá – 25 a 27 de Julho de 2000;
 Workshop de Ética da FITS (Montreal – 28 de julho de 2000);
 Workshop de Direitos Humanos da FITS (Montreal –28 de julho de 2000);
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 Joint Conference of the Internacional Federation of Social Workers and the
Internacional Association of Schools of Social Work (Montreal – 29 de julho a 2 de
agosto de 2000) ;
 Reunião Ordinária do Comitê Mercosul em Mar del Plata (dezembro);
 Instalação do GT de formação Profissional;
 Posicionamento sobre a RELATS;
 Representação do Brasil e da América Latina na Comissão de Ética da FITS –
Montreal/2000 até 2002 – Harare/Zimbabwe;
 Representação da América Latina no Comitê Executivo da FITS;
 Participação no “Seminário Latino Americano Interprofissional”, tema - O livre
exercício das profissões liberais no Mercosul (Florianópolis, em 24/11/2000).

5 - ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
ATIVIDADES PROGRAMADAS
 Implementação do Primeiro Curso de Capacitação para agentes multiplicadores
do Projeto Ética em Movimento;
 Participação no Seminário Nacional de Ética e Trabalho Social do Mercosul;
 Publicização das denuncias éticas e da dimensão ética do projeto profissional;
 Direitos Humanos.

ATIVIDADES REALIZADAS
Projeto Ética em Movimento
 Curso de Capacitação Ética;
 Convocação dos representantes dos CRESS, agentes multiplicadores, para participar do
curso;
 Publicação do material didático para o Curso de Ética;
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 Realização, em julho de 2000, do Primeiro curso de Capacitação Ética, marcando o
início da implementação do Projeto Ética em Movimento lançado no encontro
CFESS/CRESS de 1999. Contou com a participação de 09 conselheiras do CFESS,
membros da CEDH, 23 CRESS, além de representantes da ABEPSS. Esse
empreendimento significou um ganho efetivo na direção da consolidação do projeto
ético profissional e do atendimento às necessidades de capacitação teórico-prática dos
Conselhos;
 Elaboração e encaminhamento do relatório de avaliação para os CRESS, solicitando
uma reflexão a respeito do Curso e de sua multiplicação nos estados, o que dará
subsídios para o curso de 2001;
 Defesa dos direitos humanos e da ética – articulação com entidades da sociedade civil;
 Foi produzida uma matéria sobre o tema, com entrevistas, para a Revista Inscrita;
 Redefinição de estratégias de encaminhamento da discussão sobre direitos Humanos e
denúncias éticas, junto aos CRESS e ao CFESS.

Articulação com o Comitê Mercosul – GT de Ética
 A participação no primeiro Seminário de Ética do Mercosul foi importantíssima do
ponto de vista político e teórico. As entidades CFESS e ABEPSS asseguraram a
presença de 30 representantes no evento o que garantiu uma unidade política com
Uruguai e Paraguai capaz de assegurar a aprovação do documento Princípios Éticos
Gerais para um Código de Ética dos Assistentes Sociais do Mercosul. Nesse sentido,
cabe ressaltar a presença do prof. José Paulo Netto na conferência de abertura do
evento e a qualidade da participação dos representantes do Brasil nos grupos de
discussão que antecederam a aprovação do documento.

Participação em capacitação ética a convite dos Regionais e entidades externas

6- COORDENAÇÕES REGIONAIS
ATIVIDADES REALIZADAS
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Estrutura de Funcionamento
 Aprimoramento da experiência iniciada no primeiro ano desta gestão;
 Sistematização de uma estrutura de funcionamento com o estabelecimento de fluxos e
definições de papéis, possibilitando uma atuação mais consistente junto aos
conselheiros do CFESS nas regiões e os CRESS. Esta nova forma de atuação
possibilitou maior aproximação e integração do CFESS com os CRESS, refletindo
principalmente nos Encontros Descentralizados.

Principais avanços registrados

 Melhor compreensão do papel da Coordenação

Regional pelo Conjunto CFESS

CRESS;
 Consolidação da instância de Coordenação Regional na estrutura atual e futura do
CFESS;
 Garantia de espaço para reunião das Coordenações Regionais antes da realização dos
Plenos do CFESS;
 Maior articulação entre os conselheiros da região e uma aproximação mais direta com
os CRESS;
 Compreensão do Relatório de atividades como instrumento de socialização.
 A instância de coordenação regional tem conquistado espaço e concretude para além
das funções propostas;
 Início da construção do perfil do conselheiro para desempenhar a função de
Coordenação Regional.

Atividades Gerais das Coordenações nas 5 Regiões
 Participação na organização

e

no desenvolvimento das oficinas dos Encontros

Descentralizados, com papel de destaque nas mesas de abertura e encerramento;
 Participação nas Assembléias dos CRESS, tanto para eleição de delegados para o
Encontro Nacional CFESS/CRESS, quanto para definição da anuidade e aprovação da
proposta orçamentária;
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 Participação nas reuniões de Conselho Pleno dos CRESS, e em outras reuniões e
eventos, quando solicitada;
 Participação em Encontros Presenciais do Curso de Capacitação a Distancia, promovida
pelo CEAD/CFESS/ABEPSS;
 Participação nas Oficinas regionais promovidas pela ABEPSS;
 Participação nas reuniões dos CRESS para elaboração dos planejamentos estratégicos e
proposta orçamentária para 2001;
 Participação na programação da Semana do Assistente Social.

Demandas das Regiões

REGIÃO NORTE -CRESS: 1.ª (PA), 15.ª (AM), 23.ª (RO) e 24.ª (AP).



Participação na organização e realização do Seminário de Criação da 24.ªRegião Amapá, em 11 e 12 /02/00, na cidade de Macapá, com a participação das 03
conselheiras CFESS e assessorias jurídica e contábil, com a homologação da diretoria
provisória para condução do CRESS por l80 dias;



Integração do GT-Amapá, no acompanhamento técnico permanente à Diretoria e na
orientação para criação da comissão regional eleitoral e articulação da chapa para a
assumir a nova diretoria;



Organização e realização da Oficina de Capacitação Técnica para a Diretoria e
membros das Comissões permanentes do CRESS/15.ª Região, em Manaus, com a
participação de 02 Conselheiras/CFESS, de 3l/03 a l/04/00;



Participação do Encontro CRESS X Delegacia de Roraima, em 30/03/00 em Manaus,
para definição de responsabilidades entre as duas entidades;



Participação no Treinamento do SISCAFW, em l3/04/00, com mais uma conselheira
do CFESS de Rondônia e IMPLANTA, para os membros da diretoria e
administrativos da l5.ª Região;



Articulação, junto ao CRESS-1.ª Região, para socialização de informes e
encaminhamentos dos Plenos/CFESS;
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Assessoramento na elaboração do Informativo n.º1/2000, do CRESS-15.ª RegiãoAM/RR, e especificamente no artigo: " Programa de Saúde da Família: novo desafio
para os assistentes sociais";



Participação, com a Vice-Presidente do CFESS, em reunião com a Diretoria do
CRESS - 15.ª Região, em 10/02/00, para discussão de pauta relativa ao compromisso
político-administrativo dos conselheiros, após desligamento da Presidente e VicePresidente da entidade;



Assessoramento ao grupo de assistentes sociais que integram o Programa de Saúde
da Família de Manaus, em reuniões para reflexão e análise do papel e atribuições do
assistente social na equipe técnica;

 Assessoramento à Diretoria do CRESS-15.ª na elaboração de documento técnico ao
Sr. Prefeito de Manaus, quanto a criação da Secretaria Municipal da Criança e
Adolescente, na estruturação e formulação de estratégias para a efetivação dessa
política pública.

REGIÃO NORDESTE: CRESS - 2.ª (MA), 3.ª (CE), 4.ª (PE), 5.ª (BA), l3.ª (PB), l4.ª
(RN), l6.ª (AL), l8 .ª (SE) e 22.ª (PI).


Organização do Encontro Nacional CFESS/CRESS, com realização de reunião da
Comissão Organizadora em Maceió, em 10/06/00;



Visita, em conjunto com a conselheira representante do CFESS em RN, ao CRESS14.ª, em 04/10/00, para orientação de assuntos administrativos;



Outras atividades em que o CFESS se fez representar na organização, na mesa de
abertura ou apoio:



Participação na Oficina de Capacitação do CRESS- l4.ª, de 11 a l3 /02/00;



Participação no Encontro Nacional Feminista, em março;



Promoção de lançamento do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Ética, em Recife,
dia l0/05/00;



Participação na sessão especial da Câmara Municipal de Salvador, em l8/05/00, em
comemoração ao Dia de Luta Antimanicomial, promovida pelo vereador Juca
Ferreira(PV);
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Participação, em l5/05/00, na solenidade de inauguração da sede própria do CRESS2.ª região;



Participação, em reunião do dia l2/07/00, do Conselho Municipal de Saúde, em
Salvador, para discussão sobre a inserção do assistente social no PSF;



Participação na organização do ato público feito durante o XIX Encontro
CFESS/CRESS, sobre o" Plebiscito da Dívida Externa";



Participação, em 23/10/00, no I Fórum Paraibano de Seguridade Social;



Participação na III Jornada de Serviço Social, em novembro;



Participação na Comissão Técnica do

21.ºEncontro de Assistentes Sociais do

Maranhão;


Participação no Fórum de Direitos Humanos, em Aracaju;



Reunião, junto ao CRESS l8.ª, com o Vice-Prefeito eleito em Aracaju, para entrega
de documento com proposição de diretrizes para as políticas públicas naquele
município.

REGIÃO CENTRO - OESTE: 8.ª (DF), l9.ª (GO), 20.ª (MT) e 21.ª (MS).

 Contribuição na elaboração do projeto de atendimento aos educandos e suas famílias,
do Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás – CEPAIGO;
 Acompanhamento da realização de concursos na área da saúde em âmbito estadual e
municipal;
 Discussão, juntamente com entidades sindicais, de Plano de Cargos, Carreiras e
Salários- PCCS, e reabertura total do Hospital Geral de Goiânia;
 Participação na elaboração do projeto para o Serviço Social na educação;
 Participação e discussão da LDO do município de Goiânia;
 Participação no Fórum Goiano- Assistência Social e População Adulta de Rua, em
29/09/00;
 Participação no debate com os candidatos à prefeitura do município de Goiânia;
 Participação na articulação e debate sobre a nova gestão da Fundação de
Desenvolvimento Comunitário-FUNDEC (órgão propositor e executor da política de
assistência social do município de Goiânia.);
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 Oficina de Capacitação para Conselheiros da 8ª Região, realizada nos períodos de 22 a
28/02 e l3/03/00;
 Participação no seminário: Serviço Social e os novos desafios para o exercício
profissional, de 05 a 07/07/00;
 Organização e participação no Plebiscito da Dívida Externa, em Cuiabá;
 Acompanhamento e apoio às iniciativas da 20.ª Região para a construção da sede
própria em terreno doado pelo governo do Estado;
 Participação no curso preparatório para o concurso do Fórum de Justiça de Mato Grosso
do Sul;
 Participação da luta para que a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania,
fosse assumida pela assistente social Valdete de Barros Martins.

REGIÃO SUDESTE: CRESS: 6.ª (MG), 7.ª (RJ), 9.ª (SP) e l7.ª (ES).

 Participação na mesa de abertura e debates do I Seminário de representantes do
CRESS/SP nos Conselhos de Políticas Públicas, em 05/02/00. Palestra proferida por
Lúcia Barroco sobre "A defesa do projeto ético político profissional: desafios para a
participação crítica dos assistentes sociais nos Conselhos de Direitos";
 Participação do Debate sobre Controle Social- ”Conselheiros: Protagonistas da
Democracia”, promovido pelos Conselhos Regionais de Serviço Social, Psicologia e
Enfermagem/SP, de 25 a 26/02/00;
 Participação do Fórum do 3.º Setor, na palestra : Aspectos Legais do Terceiro Setor,
em 24/02/00 e no dia 29/02/00,

no tema: 3.ºSetor como espaço de mercado de

trabalho;
 Participação da reunião com o CRESS/SP, juntamente com as conselheiras do CFESS
e demais membros da Comissão, para discussão da situação financeira e questões
administrativa, em 26/08/00;
 Participação da reunião com os sindicatos por ramo de atividade, CUT e direção do
CRESS/SP, para discussão do tema: Organização Sindical por Ramo de Atividade, em
23/11/00;
 Participação na “I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia Social”, SP- 05/10/00;
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 Participação na organização do Plebiscito Nacional da Dívida Externa e no ato público
do XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS.

REGIÃO SUL : CRESS - 10.ª ( RS), 11.ª (PR) e 12.ª (SC).
 Organização do "II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade. Participação da
organização e coordenação da Comissão Organizadora e Comissão Técnica , no período
de janeiro a dezembro/2000 com reuniões permanentes das Comissões, em Porto Alegre;
 Participação como representante do CFESS, no Seminário Latino Americano
Interprofissional, no tema: "O livre exercício das profissões liberais no Mercosul", em
24/11/00, em Florianópolis;
 Realização de palestras por conselheira do CFESS, na Faculdade Espírita do Paraná para
discussão, com supervisores de estágio, de questões pertinentes à LOAS, em
agosto/2000.

7 GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E
CONTROLE INTERNO
ATIVIDADES REALIZADAS
 Ações voltadas para a capacitação continuada das gestões dos CRESS e CFESS, nos
Encontros Descentralizados, Encontro Nacional e atualização do Manual de
Procedimentos Administrativos- financeiros do Conjunto;
 Continuidade das deliberações de caráter administrativo- financeiro e procedimentos
contábeis, permitindo o reinvestimento no Conjunto, como estratégia de apoio os
Regionais;
 Reedição de Campanha de regularização de débitos – Assistente Social Fique Legal possibilitando que aproximadamente 40% profissionais com débitos negociassem sua
situação junto aos CRESS;
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 Em 2000, todos os CRESS e Delegacias Seccionais Estaduais acessaram o Fundo de
Capacitação;
 Fundo de Apoio à Aquisição de novas sedes atendeu 60% dos CRESS ainda sem sede
Própria;
 Fundo de Apoio CRESS/Delegacias foi acessado por 100 % das delegacias;
 Investimento nos Regionais por meio do repasse de percentual, correspondente a 50%
das despesas bancárias para todos os CRESS;
 Acompanhamento sistemático aos Regionais, no sentido contribuir com ações e
estratégias para viabilizar maior equilíbrio financeiro;
 Firmação e acompanhamento de Contratos com prestadoras de Serviço e Convênios
com Entidades Nacionais e Conselhos Regionais;
 Fortalecimento do Conjunto, com apoio ao trabalho dos CRESS e empréstimo a
quatorze Regionais;
 Continuidade dos Grupos de Trabalho para dinamizar as ações da Comissão, são eles:
GT SISCAFW, GT Amapá, GT Acompanhamento aos Regionais com Déficit
Financeiro, GT Campanha de Quitação de Débito e GT análise da cota parte;
 Implementação da manutenção nacional do SISCAFW e SISCONTW, por meio de
monitoramento junto aos Regionais e interface junto à empresa prestadora de serviço;
 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;
 Publicação do Manual de Procedimentos Administrativo- financeiros do Conjunto
CFESS CRESS.

8- SÍNTESE DAS ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA DE ASSISTENTES
SOCIAIS.
ATIVIDADES PROGRAMADAS
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 Conselho Pleno – Reuniões deliberativas sobre encaminhamentos de ações
programadas e demandas recebidas;
 XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS;
 II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade;
 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 na XI Conferência Nacional de Saúde;
 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 administrativa 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 Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Pleno;
 Reuniões de Comissões, a saber;
 Comissão Nacional de Fiscalização;
 Comissão de Ética e Direitos Humanos;
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 Comissão de Seguridade;
 Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais;
 Comissão de Divulgação e Imprensa;
 Comissão de Administrativo- Financeira;
 Comissão de Licitação;
 Reuniões do Conselho Fiscal;
 Encontros Descentralizados;
 Reuniões com a ABEPSS;
 Reuniões e Eventos – MERCOSUL;
 Reuniões preparatórias do II Encontro Nacional de Seguridade e Serviço Social;
 Fóruns dos Conselhos Federais de Fiscalização Profissional.

Participação do CFESS como convidado/palestrante em diversas atividades
 Semana do Assistente Social nos estados;
 Seminário de Criação do CRESS 24ª Região, Macapá, fevereiro 2000;
 Seminário sobre “Plebiscito sobre a Dívida Externa”, São Paulo, fevereiro, 2000;
 Reunião Interparlamentar sobre Assistência Social, Brasília, março, 2000;
 Seminário do CRESS 15ª Região, Manaus, abril de 2000;
 Seminário de Humanização dos Serviços de Saúde, Brasília, maio 2000;
 Reunião de posse do Conselho Nacional de Assistência Social, Brasília, maio 2000;
 Seminário de Ética e Trabalho Social, no Uruguai, junho 2000;
 Seminário de Assistência Social, Brasília, de junho 2000;
 Reunião da Comissão Organizadora da XI Conferência Nacional de Saúde, Brasília,
junho 2000;
 Participação nas Oficinas da ABEPSS, junho, 2000;
 VI Encontro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Salvador, agosto 2000;
 Participação em reunião com CRESS 9ª Região, São Paulo, agosto 2000;
 Reuniões de Preparação do XIX Encontro Nacional CFESS CRESS, Maceió, setembro,
2000;
 Participação de Seminário com o CRESS 14ª Região, Natal, outubro 2000;
 II Congresso Nacional dos Aposentados e Pensionistas, Brasília, outubro 2000;
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 Congresso de Profissionais do Mercosul, no Uruguai, novembro 2000;
 Seminário sobre Orçamento Participativo, Florianópolis, novembro 2000;
 Seminário Latino Americano Interprofissional, Florianópolis, novembro 2000;
 Seminário Seguro Social e Modelo de Organização da Previdência Complementar,
novembro 2000;
 XI Conferência Nacional de Saúde, Brasília, dezembro 2000;
 Participação nas Reuniões ordinárias e GT da acessibilidade e regionalização do
Conselho Nacional de Saúde, Brasília, 2000;
 Participação nas reuniões ordinárias do Fórum das Entidades Nacionais de
Trabalhadores da Saúde – FENTAS, do Fórum DCA e o Fórum Nacional da
Assistência Social, Brasília, 2000;
 Participação das reuniões do Conselhinho, do CNAS e do CONANDA, Brasília 2000.

AGENDA DO XXIX ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS Maceió –AL

03 a 06 de setembro de 2000

Dia 03/09

Tarde:
Credenciamento das Delegações.
Noite:
18:30h – Abertura do XXIX Encontro Nacional CFESS/CRESS.
19:00h – Conferência: O Serviço Social na Contemporaneidade: a questão social e as
perspectivas ético-políticas.
Profº Drª Ana Elizabete Mota e Profª Drª Rosa Lúcia Prédes Trindade.
21:00h – Coquetel de Boas Vindas.

Dia 04/09
Manhã:
30

8:30h – Painel: O papel do Conjunto CFESS/CRESS na reafirmação da Seguridade Social
Pública.
Profª Drª Raquel Raichelis e Léa Braga – Comissão de Seguridade do CFESS.
Debate.
11:00h – Trabalhos de Grupo divididos pelos eixos: Gestão, Controle e Financiamento.
14:00h – Painel: Política Nacional de Fiscalização, estratégia de fortalecimento da
Profissão – Comissão de Fiscalização do CFESS.
16:00h – Coffe Break.
16:15 – Trabalho de Grupo.

Noite Livre:

Dia 05/09
Manhã Livre:
Tarde:
14:00h – Painel: Construção da Agenda 2001 do Conjunto CFESS/CRESS.
16: 00h - Coffe Break.
16:15h – Trabalho de Grupo Temático:
 Comunicação;
 Formação Profissional e Relações Internacionais;
 Ética e Direitos Humanos;
 Gestão e Controle Administrativo-Financeiro.

Noite
18:00h – Painel: O Plebiscito sobre a Dívida Externa.
19:00h – Evento Cultural.
Dia 06/09

8:30h

–

Plenária: Gestão

e

Controle

Administrativo-Financeiro

do

Conjunto

CFESS/CRESS (Desempenho Financeiro do Conjunto, Definição da Anuidade 2001,
Prestação de Contas).
14:00h – Continuação da Plenária Deliberativa.
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16:00h –Intervalo (Coffe Break).
Informes sobre a Revisão do Código Processual de Ética

PROTAGONISTAS
CRESS
1ª região – PA
2ª região – MA
3ª região – CE
4ª região – PE
5ª região – BA
6ª região – MG
7ª região – RJ
8ª região – DF
9ª região – SP
10ª região – RS
11ª região – PR
12ª região – SC
13ª região – PB
14ª região – RN
15ª região – AM
16ª região – AL
17ª região – ES
18ª região – SE
19ª região – GO
20ª região – MT
21ª região – MS
22ª região – PI
23ª região – RO
24ª região –
CFESS
TOTAL

DELEGADOS(AS)
CRESS
04
03
03
02
03
06
08
02
08
02
05
04
04
03
03
03
03
02
04
02
02
04
03
02
16
101

DELEGADOS(AS)
BASE
02
02
03
02
03
02
02
-04
01
02
02
01
01
01
02
02
03
01
03
02
01
01
01
-44

OBSERVADORES(AS
)
--03
-04
01
---01
-01
01
01
01
10
-07
---01
--11
42

Delegados(as) + Observadores(as) = 187

II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade – Porto Alegre
De 29 de Outubro a 01 de novembro de 2000
Tema: Seguridade Social Pública: é possível
PROGRAMAÇÃO:
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29.10.00

NOITE:

Solenidade de Abertura.
Conferência: QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL.
Francisco de Oliveira (RJ).

30.10.00

MANHÃ:

Mesa Redonda: SEGURIDADE SOCIAL PÚBLICA: É POSSÍVEL!
Ana Elizabete Mota (PE).
Berenice Rojas Couto (RS).
Paulo Rocha (DF).
TARDE:

Apresentação dos Trabalhos em Painéis Temáticos:
 Concepção.
 Gestão e Controle Social.
 Financiamento.

NOITE:

Lançamento de Livros.
Mesa Redonda: SEGURIDADE SOCIAL NOS PAÍSES DO MERCOSUL.
Vera Nogueira (Brasil).
Geraldo Suracho (Uruguai).
Estela Grassi (Argentina).
Stela Mary Gracia Aguero (Paraguai).
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31.10.00

MANHÃ:

Mesa Redonda: A RELAÇÃO ESTADO / SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL PÚBLICA.
Marco Aurélio Nogueira (SP).
Carlos Montaño (RJ).

TARDE:

Apresentação dos Trabalhos em Painéis Temáticos:
 Concepção.
 Gestão e controle Social.

NOITE:

2°ATO EM DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E DA DEMOCRACIA.
Homenagem Especial: Sra. NISE DA SILVEIRA (psiquiatra, militante pêlos direitos
humanos e pela democracia).

01.11.00

MANHÃ:

RELATO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS: Concepção / Gestão e Controle Social /
Financiamento.
Mesa Redonda: SEGURIDADE SOCIAL PÚBLICA: Construindo Estratégias.
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Marilda Iamamoto (RJ).
Potyara Pereira (DF).
Solenidade de Encerramento.

9-AVALIAÇÃO
Num breve olhar avaliativo sobre o segundo ano da gestão Brasil Mostra a Tua Cara
podemos ressaltar importantes avanços em várias frentes de atuação do CFESS.

O objetivo precípuo, de fiscalização do exercício profissional, a nosso ver, foi
perseguido pelo CFESS, neste ano, com bastante esforço e responsabilidade. Neste sentido,
algumas ações devem ser destacadas como: a continuidade do acompanhamento da
execução da Política Nacional de Fiscalização, a implantação em fase de experiência do
módulo de Fiscalização no SISCAFW e o aprofundamento da interpretação dos artigos 4º e
5º da Lei de Regulamentação da profissão.

Continuamos ampliando nossa tarefa de acompanhar e orientar os CRESS com
maior capilaridade, por meio dos Conselheiros nos estados e das Coordenações Regionais,
instâncias que se apresentaram como novidades da gestão e se consolidaram, contribuindo
concretamente para a organicidade e visibilidade das nossas ações.

Em 2000, a atual direção do CFESS fez acontecer, em parceria com os CRESS, o
primeiro Curso de Capacitação Ética para agentes multiplicadores, empreendimento que
significou um ganho efetivo na direção da consolidação do projeto ético profissional e do
atendimento das necessidades de capacitação teórico-prática dos Regionais. O curso
desdobra-se na implementação de projetos de multiplicação na maioria dos estados.
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Entre as frentes de trabalho do Federal mantivemos o desenvolvimento do Curso de
Serviço Social e Políticas Sociais, à distancia, em convênio com o CEAD/UnB, cujo
resultado positivo vem se reafirmando entre um número cada vez maior de profissionais,
que obtiveram a oportunidade de qualificação, contribuindo para fortalecer a intervenção
técnica, nos mais variados espaços de trabalho e de formação.
Do ponto de vista da gestão e controle administrativo- financeiro, o investimento foi
mantido na racionalização dos processos e na padronização dos procedimentos com a
instalação do Sistema de Cadastro Nacional Unificado, em todos os Regionais, a
publicação do Manual de Proce dimentos e o reordenamento administrativo promovido na
sede do Conselho Federal. Vale ressaltar o visível amadurecimento das direções dos
Regionais, que têm qualificado a intervenção na defesa do projeto da profissão e das
políticas públicas.

A defesa da Seguridade Social continua pautada em nossas ações como uma
prioridade. Este ano, o CFESS, junto a entidades nacionais e regionais, realizou o II
Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade, tendo como tema: Seguridade
Social Pública: é Possível. O Encontro, que durante três dias discutiu os impactos do
projeto neoliberal nas políticas públicas e estratégias de enfrentamento, teve como um dos
pontos fundamentais o Ato Público que reuniu assistentes sociais, parlamentares e
representações da sociedade civil em defesa da Seguridade Social Pública.

Ainda no âmbito das Políticas Públicas, o CFESS manteve-se na titularidade do
CONANDA, num processo eleitoral que credenciou o Federal como referência na campo
da discussão da Política da Criança e Adolescente.Mantivemos, também assento no Fórum
de Defesa da Criança e Adolescente, no Conselho Nacional de Assistência Social, além de
representar os trabalhadores da saúde no Conselho Nacional de Saúde.

Em 2000 foi realizada a XI Conferência Nacional de Saúde onde o CFESS se
destacou com importante papel de articulador entre as diversas categorias profissionais e
segmentos que compõe o controle social. A qualificada participação do CFESS e dos
Assistentes Sociais se ateve, principalmente, as seguintes temáticas: Programa de Saúde da
Família- Inserção do Serviço Social, Saúde Mental e Fortalecimento do controle social.
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A ampliação de nossa atuação internacional destacou-se no exercício de 2000. A
partir da difusão de nossa experiência ético-política, muito contribuímos com a aprovação
do documento Princípios Éticos Gerais para um Código de Ética dos Assistentes
Sociais do Mercosul. Participamos, ainda, da Conferência Mundial da FITS no Canadá
onde tivemos oportunidade de registrar, junto às diversas organizações da América Latina e
do Mundo, o patamar de organização do Serviço Social brasileiro.

Outro ponto fundamental foi o início da sistematização, no Conjunto, de uma
política de comunicação integrada. A comunicação é estratégica para a publicização das
propostas do Conjunto e para marcar uma interlocução mais acentuada com a categoria,
procurando utilizar profissionais, estratégias e instrumentos criativos e de qualidade, além
de investir na melhoria dos canais eletrônicos de informação.

A consciência da tarefa cumprida, também nos dá a certeza de que temos muitos
desafios ainda a percorrer, mas a confiança na legitimidade de nossa luta nos faz acreditar
numa nova perspectiva para a categoria e para a sociedade no Milênio que se inicia.
Em 2001, rumo ao X CBAS!
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