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Apresentação
O presente relatório refere-se às ações empreendidas pelo
Conselho Federal de Serviço Social no exercício de 2003,
fundamentadas

nos

compromissos

assumidos

pela

Gestão

“Trabalho, Direitos e Democracia – A Gente faz um País –
2002/2005”, bem como nas deliberações do Encontro Nacional
CFESS/CRESS.
Este documento contém informações quantitativas e qualitativas
sobre as principais atividades desenvolvidas pelas comissões e
outras frentes de trabalho do CFESS.

1. INTRODUÇÃO
O ano de 2003 trouxe desafios importantes a serem enfrentados pela
sociedade brasileira. Em seu segundo ano de governo, a equipe do presidente
Lula não conseguiu romper com a perspectiva neoliberal implantada pelos
governos que o antecederam, o que vem trazendo sérias conseqüências para
toda a sociedade. O sentimento de esperança que marcou a vitória de Lula
vem sendo gradativamente substituído por preocupação e apreensão quanto
aos rumos do país.
Esse quadro exigiu uma postura crítica e tenaz do CFESS, que buscou
pautar sua atuação para além de denúncias sobre as dificuldades do governo
quanto à condução das políticas públicas. Em nossas ações buscamos somar
com setores do movimento social que acreditam numa sociedade pautada por
justiça social, democracia, cidadania, equidade.
Nessa perspectiva é que temos buscado exercer pressão para a superação
de instrumentos, que obstacularizam a implementação/ fortalecimento das
políticas públicas, em especial o atual modelo econômico.
Fiel aos compromissos políticos assumidos pela gestão atual e ao Projeto
Ético-Político e Profissional da categoria, o CFESS implementou um conjunto
de ações, presentes nesse relatório e que demonstram o compromisso
profissional dos Assistentes Sociais com a garantia dos direitos expressos na
Carta Magna brasileira, porque “Garantir Direitos é um dever do Assistente
Social”.

2. FISCALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Ações Programadas
•

Consolidar a Política Nacional de Fiscalização;

•

Realizar o 2o. Seminário Nacional de Capacitação das COFI’s;

•

Publicizar o processo de fiscalização perante a categoria, usuários do
Serviço Social e a sociedade em geral;

•

Aprofundar estudos sobre Certificação de Responsabilidade Técnica;

•

Aprofundar as discussões sobre a obrigatoriedade de inscrição de docentes
nos CRESS;

•

Realizar Pesquisa Nacional sobre o perfil dos assistentes sociais;

•

Aprofundar as discussões sobre reconhecimento de especializações no
âmbito do Serviço Social;

•

Avaliar a Tabela Referencial de Honorários de Serviço Social;

•

Elaborar material didático sobre estudo social, laudos e pareceres sociais;

•

Orientar os Regionais em matéria relativa ao processo de orientação e
fiscalização do exercício profissional;

•

Apreciar e julgar processos ético-disciplinares em nível recursal;

•

Observar o Código de Ética Profissional do Assistente Social e a Lei de
Regulamentação da Profissão

Atividades Realizadas
•

Realização do 2o. Seminário Nacional de Capacitação das COFI’s com a
participação dos CRESS’s, Delegacias e CFESS;

•

Publicação do livro “Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres
Técnicos”, em co-edição com a editora Cortez (atividade conjunta com a
DI);

•

Organização de grupos de discussão nos Encontros Descentralizados e
Encontro Nacional sobre a Política Nacional de Fiscalização visando avaliar
avanços, dificuldades e apontar estratégias;

•

Interpelação judicial ao “Programa de Ratinho” / SBT por veiculação
televisiva

de

pronunciamento

ofensivo

à

postura

profissional

dos

assistentes sociais;
•

Interpelação judicial à Associação de Pais e Mães Separados – APASE –
por veiculação em jornal da entidade de pronunciamento ofensivo aos
assistentes sociais que atuam em processos judiciais em Varas de Família

•

Avaliação do Módulo de Fiscalização do SISCAFW e encaminhamento de
propostas para seu aperfeiçoamento;

•

Encaminhamento de expediente em favor da criação de Departamento
Técnico de Serviço Social no Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo
solicitação da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal
de Justiça de São Paulo;

•

Formalização de Termo de Cooperação Técnica com grupo de pesquisa da
UFAL para desenvolvimento de pesquisa nacional sobre o perfil dos
assistentes sociais;

•

Discussão sobre a obrigatoriedade de inscrição de docentes nos CRESS’s
com encaminhamentos jurídicos e políticos;

•

Discussão do Parecer Técnico elaborado pela professora Marilda Iamamoto
sobre o reconhecimento de especializações no âmbito do Serviço Social
para possível regulamentação da matéria

•

Realização de reunião com o CRESS-8a./DF, a pedido deste, para
discussão de questões relativas ao processo de fiscalização do exercício
profissional;

•

Encaminhamento para análise jurídica quanto à descrição da profissão
apresentada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO – por
constatação de sua desatualização;

•

Encaminhamento aos CRESS’s, para análise e contribuição, quanto aos
procedimentos a serem instituídos para cadastramento de pessoas jurídicas
que não têm como finalidade básica atividades específicas de Serviço
Social;

•

Encaminhamento de expediente ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE –
quando a denominação equivocada da profissão em Edital para concurso
público;

•

Atendimento a demandas diversas advindas dos CRESS’s ou diretamente
de profissionais e instituições sobre: legislação profissional, concursos
públicos, piso salarial, carga horária, condições de trabalho, duplo vínculo
no serviço público, atribuições profissionais, inscrição de profissionais,
bibliografia, trabalhos profissionais em determinadas áreas, assuntos
jurídicos (alguns originaram Pareceres ou Manifestações Jurídicas da

assessoria do CFESS) e, ainda, informação sobre a profissão, oriundas de
estudantes de 2o. grau;

3. SEGURIDADE SOCIAL / DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
3.1 – Assistência Social
•

Participação, como membro efetivo, em 12 Reuniões Ordinárias do

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
•

Participação na Comissão de Política de Assistência Social do

CNAS;
•

Participação, na organização, da Reunião Ampliada do CNAS para

discussão do Plano Plurianual do Governo Federal para a área da
Assistência Social;
•

Participação, na coordenação, do Grupo de Trabalho LOAS + 10 do

CNAS;
•

Participação, na coordenação, da IV Conferência Nacional de

Assistência Social;
•

Participação, como palestrante, nas Plenárias Regionais e na

Conferência de Assistência Social do Distrito Federal, representando o
CFESS e o CNAS;
•

Participação em Reunião Ampliada do CNAS na região Centro-

Oeste, em Campo Grande;
•

Participação no Grupo de Trabalho que elaborou novo decreto que

normatiza o processo eleitoral da sociedade civil do CNAS;
•

Participação, na coordenação, do Fórum Nacional de Assistência

Social – FNAS;
•

Participação, na coordenação, do Seminário Nacional...., promovido

pelo FNAS;
•

Participação nos Ciclos de Debates sobre a Política de Assistência

Social, promovidos pelo Ministério da Assistência Social;

•

Participação, na promoção, da Oficina sobre a Política de Assistência

Social no Fórum Social Brasileiro;
•

Participação, como palestrante, nos encontros sobre a Política de

Assistência Social, promovidos pelo Fórum Estadual de Assistência Social da
Bahia e pelo Fórum de Assistência Social da Região Administrativa do GamaDF;
• Participação em Mesa Redonda sobre Controle Social, promovida pelo
Decanato de Extensão da Universidade de Brasília;
•

Participação em Audiências Públicas sobre a Política de Assistência Social,
promovidas pela Câmara dos Deputados;

•

Participação, como palestrante, nas Conferências de Assistência Social de
Sergipe, Bahia e Pernambuco;

•

Participação no Seminário sobre a Política de Atendimento ao Idoso,
promovido pelo Ministério da Assistência Social;

•

Participação

no

seminário

internacional “Pobreza

e

Desigualdade”,

promovido pela UNESCO.
3.2 – Saúde
•

Participação, como palestrante, na 1ª Jornada Alagoana de Serviço Social;

•

Participação na Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica, em Brasília;

•

Participação do Seminário GT 11 – Mercosul, em Brasília;

•

Participação no Seminário “A Saúde no Mercosul - Estágio Atual, Desafios
e Perspectivas”, em Brasília;

•

Participação no Seminário de Saúde Mental e Direitos Humanos, no Ceará;

•

Participação no VI Encontro Estadual dos Assistentes Sociais da Saúde e
Previdência Social, em Belém/PA;

•

Participação de Audiência Pública sobre o Ato Médico, na Câmara dos
Deputados, em Brasília;

•

Participação na 12ª Conferência Nacional da Saúde, em Brasília;

•

Participação no Seminário sobre Regulação do Exercício Profissional no
âmbito do Mercosul;

•

Participação no Seminário ALMA ATA, em Brasília;

•

Coordenação e sede do Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores
da área da Saúde (FENTAS), de janeiro a agosto de 2003;

•

Participação no Conselho Nacional de Saúde, como 1ª suplência
representando o segmento dos trabalhadores;

•

Participação em Conferências Estaduais de Saúde;

3.3 - Criança e Adolescente
•

Participação como membro titular e efetivo, em 10 Assembléias Ordinárias
do CONANDA, representando o CFESS;

•

Participação em 25 Reuniões do Secretariado do Fórum Nacional DCA,
representando o CFESS;

•

Participação, na coordenação, na Comissão de Políticas Públicas do
CONANDA;

•

Representação da Conselheira Elisabete Borgianni, do CONANDA, na
Comissão Especial de Apuração de Grupos de Extermínio nos Municípios
de Guarulhos e Ribeirão Preto, SP, inclusive com participação na
elaboração de Relatório completo que foi entregue pelo Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH, à Relatora da ONU,
Sra. Asma Jahangir.

•

Participação na V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

•

Participação na XII Assembléia Anual do Fórum Nacional DCA;

•

Participação no Fórum Social Brasileiro, representando o Fórum Nacional
DCA;

•

Participação na Oficina Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, para
elaboração do Plano Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho
Infantil, representando o Fórum Nacional DCA;

•

Participação no Encontro da Coordenação Sulamericana da Marcha Global
Contra o Trabalho Infantil, representando o Fórum Nacional DCA;

•

Participação no Seminário Nacional sobre o Plano Plurianual, promovido
pelo INESC, Fórum Nacional DCA, Fórum Nacional de Assistência Social,
ABONG e outras entidades;

•

Participação em Audiência Pública para discussão do Plano Plurianual para
a área da Educação, representando o CFESS e o Fórum Nacional DCA;

•

Participação em Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência
Social para discussão do Plano Plurianual, representando o Fórum
Nacional DCA;

•

Participação

de

Oficina

sobre

o

PPA,

promovido

pelo

INESC,

representando o Fórum Nacional DCA;
•

Participação em reuniões com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, representando o Fórum Nacional DCA;

•

Participação na Conferência Nacional de Direitos Humanos, representando
o Fórum Nacional DCA;

•

Participação na Conferência Nacional de Assistência Social;

•

Participação em Audiências nos Ministérios da Educação, da Saúde e na
Secretaria Geral da Presidência da República, para discussão de propostas
da área da criança e do adolescente para o PPA, representando o Fórum
Nacional DCA;

•

Participação em Debates sobre a Política de Assistência Social,
representando o CFESS e o Fórum Nacional DCA;

•

Participação em reuniões do Fórum Nacional DCA com os representantes
da sociedade civil do CONANDA;

•

Visita ao Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Estado do Maranhão;

•

Participação em reuniões da Coordenação da Marcha Global Contra o
Trabalho Infantil, representando o Fórum Nacional DCA;

•

Participação nos Ciclos de Debates sobre a Política de Assistência Social,
promovidos pelo Ministério da Assistência Social, representando o CFESS
e o Fórum Nacional DCA;

3.4 – Idoso
• Participação, como membro efetivo, em X reuniões do Conselho Nacional
dos Direitos do Idoso
3.5 – Previdência Social
3.6 – Reforma Urbana
4. ÉTICA E DIREITOS HUMANOS
Atividades Programadas
•

Implementação do Projeto Ética em Movimento através do Curso de
Capacitação Ética para Agentes Multiplicadores;

•

Efetivação de debate sobre Direitos Humanos;

•

Articulação com entidades de defesa dos Direitos Humanos;

Atividades Realizadas
•

Realização de oficina sobre Direitos Humanos no 3º. Fórum Social Mundial,
em Porto Alegre/RS;

•

Participação na organização do I Seminário Internacional sobre Direitos
Humanos e Serviço Social, no Rio de Janeiro/RJ;

•

Realização de Tribunal de Violação dos Direitos Humanos, no 32º.
Encontro Nacional CFESS/CRESS, em Salvador/BA;

•

Realização do Curso de Capacitação Ética para Agentes Multiplicadores,
em Brasília/DF;

•

Lançamento e Implementação de Campanha de Combate ao Racismo e a
Discriminação: “O Serviço Social mudando o rumo da história”, pela
implementação do Programa da Conferência Internacional de Durban.

5. DIVULGAÇÃO E IMPRENSA / COMUNICAÇÃO

Atividades Realizadas
• Elaboração de Plano de Trabalho da assessoria de comunicação;
• Elaboração do Boletim do Pleno, com tiragem de 2.800 exemplares;
•

Produção de adesivo ”Desigualdade se combate com direitos”, com tiragem
de 7.000 unidades;

•

Produção de materiais de publicidade sobre o Dia do Assistente Social,
quais sejam:
- Cartazes, com tiragem de 5.000 unidades;
- Adesivos, com tiragem de 5.000 unidades;
- Outdoor, com tiragem de 152 unidades;
- Banner, com tiragem de 28 unidades;
- Busdoor, com tiragem de 37 unidades;

•

Produção de Cartaz do Usuário, com tiragem de 2.500 unidades;

•

Preparação e lançamento do Relatório de Conferências e Deliberações do
31° Encontro Nacional CFESS/CRESS, com tiragem de 1.000 exemplares;

•

Produção da Agenda do Assistente Social 2004, com tiragem de 3.500
exemplares;

•

Preparação e negociação com a Cortez Editora da publicação do livro “O
Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos e lançamento no
32° Encontro Nacional CFESS/CRESS, em Salvador-BA;

•

Produção e distribuição de 6.100 Boletins Informativos para subsidiar as
discussões nas Conferências Nacionais da Saúde, da Assistência Social e
dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de 7.000 adesivos,
com tiragem de 2.000 exemplares;

•

Impressão e distribuição do cartaz alusivo ao “Lançamento da Campanha
Nacional de Combate ao Racismo”

6. FORMAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Atividades programadas

•

Fortalecer a relação com a entidade de formação (ABEPSS), através da
construção de uma agenda comum para tratar de assuntos sobre a
formação profissional;

•

Enfrentar

nacionalmente

através

das

entidades

parceiras

-

ABEPSS/ENESSO – (e outras entidades de formação e exercício
profissional) a defesa do projeto de formação profissional, em especial as
Diretrizes Curriculares, construídas democraticamente nos fóruns de
representação da categoria e alteradas fortemente no âmbito do Ministério
da Educação;
•

Participar de todos os eventos promovidos pela ABEPSS que articule
discussões e encaminhamentos sobre a formação profissional e o exercício
profissional;

•

Aprofundar as iniciativas junto ao MEC, em conjunto com a ABEPSS, para
reconhecimento do 1º Curso de Capacitação à Distância;

•

Realização de nova versão do Curso de Capacitação à Distância em
parceria com a ABEPSS;

•

Estimular a criação de mecanismos de capacitação profissional como
instrumento de qualificação do assistente social;

•

Estimular a parceria com a ENESSO em relação às atividades promovidas
pelo CFESS em relação à formação profissional;

•

Proceder estudos para subsidiar posicionamentos do CFESS, quer nas
frentes de representações, quer nas entidades internacionais, quer nos
eventos da categoria;

•

Contribuir para o fortalecimento da organização profissional no âmbito do
Comitê Mercosul, envidando esforços para estendê-la para toda a América
Latina e Caribe;

•

Fortalecer a presença do CFESS no Comitê Executivo da FITS,
representando a América Latina e Caribe.

•

Atividades realizadas

•

Consolidação da articulação com ABEPSS, tendo sido realizadas durante o
ano seis reuniões conjuntas, constando como pauta dessas reuniões as
lutas conjuntas tais como: Diretrizes Curriculares, Curso de Capacitação à
Distância, estágio curricular, pesquisa sobre o mercado de trabalho dos
assistentes sociais, título de especialista em Serviço Social., as relações
internacionais do Serviço Social.

•

Acompanhamento junto ao MEC do Requerimento Administrativo elaborado
pela assessora jurídica do CFESS, Sylvia Terra, contra as supressões
efetuadas nas Diretrizes Curriculares;

•

Acompanhamento junto ao Fórum dos Conselhos de Regulamentação de
Profissões / Conselhão das discussões sobre integralização curricular,
diretrizes curriculares, estágio e posicionamentos junto ao MEC;

•

Acompanhamento do processo de reconhecimento do Programa de EAD da
UNB junto ao MEC, visando resolver as pendências do primeiro Curso de
Capacitação à Distância;

•

Constituição do GT CFESS/ ABEPSS para o planejamento da segunda
versão do Curso de Capacitação à Distância;

•

Realização de três reuniões do GT para elaboração do Projeto da 2ª.
edição do Curso de Capacitação à Distância;

•

Reunião

do

GT

CFESS/ABEPSS

com

a

UNB/CEAD

para

encaminhamentos referentes ao 2º. Curso de Capacitação à Distância e ao
reconhecimento do 1º. Curso;
•

Composição de mesa redonda sobre “Política Nacional de Fiscalização e o
estágio como espaço de aprendizagem do exercício profissional” nos
Encontros Descentralizados e no Encontro Nacional CFESS/CRESS, com
participação das entidades parceiras (ABEPSS/CRESS);

•

Participação do CFESS em eventos produzidos pela ABEPSS, de caráter
internacional, nacional e regionais tais como: Seminário Latino Americano
de Formação Profissional em Porto Alegre, Oficinas Nacional e Regionais;

•

Participação do CFESS nos ERESS em Toledo (PR) e Campos (RJ);

•

Participação da ABEPSS nos Encontros Descentralizados e no Encontro
Nacional CFESS/CRESS;

•

Elaboração do projeto “Fundo de Capacitação Profissional destinado aos
CRESS”;

•

Debates

sobre

o

Título

de

Especialista

em Serviço.Social e

a

sistematização do processo em forma de texto, produzido em consultoria
pela professora Marilda Iamamoto (atividade realizada em conjunto com a
COFI);
•

Levantamento

junto

aos

CRESS

e

posterior

sistematização

das

experiências de Serviço.Social na Educação, visando elaboração de
parecer técnico sobre o tema para subsidiar a decisão política;
•

Participação da ABEPSS na Comissão Organizadora do XI CBAS. Já foram
realizadas três reuniões, contando com a participação também da
ENESSO;

•

Participação, durante o ano, em duas reuniões do Comitê Mercosul (em
Montevidéo – Uruguai, nos dias 04, 05 e 06 de abril e em Santa Rosa –
Província de La Pampa – Argentina, nos dias 17 e 18 de setembro de
2003);

•

Participação, com abordagem temática no XXII Congresso Nacional de
Serviço Social Argentino (19, 20 e 21 de setembro de 2003).

•

Participação na reunião do Comitê Executivo da FITS realizada em
Copenhague – Dinamarca, nos dias 28, 29, 30, 31 de maio e 01 de junho;

•

Apresentação do tema Relações Internacionais no Seminário Latino
Americano promovido pela ABEPSS.

Outras Atividades
Além dessas atividades a Comissão trabalhou com uma demanda extensa da
categoria, tanto em nível nacional quanto internacional com solicitações variadas.
Além das consultas sobre indicações bibliográficas, cursos futuros, estágios na
área, supervisão, possibilidades mercadológicas. Permanece muito forte as
reivindicações quanto ao reconhecimento dos certificados da 1ª. turma do Curso

de Capacitação à Distância. Também encaminhamos carta de apoio à candidatura
da professora Ozanira Silva para reitora da UFMA.

7. ARTICULAÇÃO REGIONAL

7. GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Atividades Programadas
•

Monitorar o processo de gestão administrativa e financeira do Conjunto
CFESS/ CRESS;

•

Implementar as ações que assegurem o equilíbrio fiscal do Conjunto
CFESS/CRESS.

Atividades Realizadas
•

Acompanhamento e monitoramento dos Regionais com vista ao cumprimento
das deliberações do 32º. Encontro Nacional CFESS/CRESS;

•

Repasse do percentual correspondente ao compartilhamento de 50% das
despesas bancárias, para os 24 Regionais;

•

Elaboração e acompanhamento de contratos de prestação de serviços, em
conformidade com a previsão orçamentária, garantindo a administração e
viabilidade das ações do CFESS;

•

Realização de convênios com os 24 Regionais, para assegurar a manutenção
do Sistema de Cadastro dos Profissionais e Sistema de Controle Financeiro,
implementado pelo Conjunto CFESS/CRESS;

•

Celebração de aditivo do contrato com a IMPLANTA, empresa prestadora de
serviços de implementação do SISCAFW e SISCONTW;

•

Implementação do Cadastro Nacional Unificado nos 24 Regionais;

•

Apoio financeiro a 5 Regionais para assegurar a viabilidade da execução de
suas atividades precípuas;

•

Realização de reuniões da Comissão Administrativa Financeira do CFESS,
para avaliação e (re)dimensionamento das atividades do Conselho;

•

Realização de reuniões com técnicos da IMPLANTA para avaliação e
acompanhamento do Programa SISCAFW e implantação do SISCAF WEB;

•

Acompanhamento e monitoramento dos serviços prestados pela empresa
FREEDOM no tocante ao fornecimento de passagens aéreas ao CFESS;

•

Visita ao CRESS 24.ª Região/AP para acompanhamento e monitoramento da
aplicação dos recursos repassados pelo CFESS para manutenção do
Regional, conforme acordo firmado em dezembro de 2002;

•

Acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelos funcionários
do CFESS, com vistas à melhoria da administração e gerenciamento do
Conselho;

•

Elaboração e implementação da Resolução CFESS n.º 440/03 que dispõe
sobre as formas de ingresso e sobre o processo seletivo de pessoal para os
quadros dos Conselhos Federal e Regionais;

•

Apoio financeiro aos Regionais que sediaram os Encontros Descentralizados
(SP, PB, MT, RO e PR);

•

Apoio financeiro ao CRESS 2ª Região/MA para realização da “Mostra
Documento Memória 50 anos do Serviço Social no Maranhão”;

•

Apoio financeiro ao CRESS 11ª Região/PR, para realização do 2º Congresso
Paranaense de Assistentes Sociais, em Curitiba;

•

Atendimento à solicitação de acesso de 11 Regionais ao Sistema HOD,
através do SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, convênio
com a Receita Federal;

•

Realização de licitações para aquisição de material de expediente; contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de
passagens aéreas e para confecção e impressão da agenda do assistente
social para 2004;

•

Atendimento aos CRESS e Delegacias nas demandas relativas à gestão
administrativa financeira do Conjunto.

8. CONSELHO FISCAL
Ações Programadas

•

Realizar as reuniões ordinárias para análise dos balancetes mensais,
reformulações

orçamentárias

do

exercício

de

2003,

propostas

orçamentárias para o exercício de 2004 do Conselho Federal e de 24
Conselhos Regionais de Serviço Social;
•

Acompanhar a execução orçamentária do CFESS;

•

Examinar os documentos contábeis do CFESS;

•

Participar das reuniões da comissão administrativo-financeira;

•

Apresentar o comportamento orçamentário e financeiro do Conjunto
CFESS/CRESS no Encontro Nacional CFESS/CRESS;

•

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

Atividades Realizadas
•

Acompanhamento da execução orçamentária do CFESS e dos 24 CRESS
através de Balancetes Mensais;

•

Análise de Reformulação Orçamentária referente ao exercício de 2003 de
16 Conselhos Regionais de Serviço Social;

•

Análise da Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2004 do
CFESS e dos 24 CRESS;

•

Exame dos documentos contábeis do CFESS com emissão de parecer;

•

Apresentação do desempenho financeiro do Conjunto CFESS/CRESS no
32º. Encontro Nacional CFESS/CRESS;

•

Apresentação da Prestação de Contas do CFESS referente ao exercício de
2002 e acompanhamento das atividades da Comissão Especial;

•

Participação nas reuniões da comissão administrativo-financeira;

•

Análise das solicitações de empréstimo financeiro e recursos para
realização de eventos, encaminhadas pelos Conselhos Regionais;

•

Acompanhamento dos contratos firmados pelo CFESS;

•

Acompanhamento das prestações de contas dos contratos ou termos de
cooperação firmados com os Conselhos Regionais;

•

Participação em reunião no CRESS 9ª Região;

• Participação no Encontro Descentralizado da Região Norte.

9 - Síntese das atividades gerais de organização da categoria dos
assistentes sociais
Atividades Programadas
•

Realizar

as

reuniões

de

Conselho

Pleno

para

deliberações

e

encaminhamentos das ações programadas e demandas recebidas;
•

Realizar as reuniões de comissões e grupos de trabalhos;

•

Realizar o 32º. Encontro Nacional CFESS/CRESS;

•

Participar e apoiar os eventos promovidos pelos Conselhos Regionais de
Serviço Social;

•

Participar de eventos de comemoração do Dia do Assistente Social;

•

Participar dos eventos organizados pela sociedade civil e governo em
temas afins e de interesse do Serviço Social brasileiro e internacional;

•

Participar de Fóruns e Conselhos de Defesa de Direitos e de Políticas
Públicas;

•

Executar a gestão administrativa financeira do CFESS;

•

Executar a Política de Comunicação, Divulgação e Imprensa do CFESS;

•

Divulgar o Código de Ética dos Assistentes Sociais;

•

Desenvolver e aprimorar a Política Nacional de Fiscalização.

Atividades Realizadas
•

Participação em 6 reuniões do Conselhão;

•

Participação no I Simpósio das Profissões Regulamentadas, realizado em
Canela-RS;

•

Participação na II Conferência da Federação Nacional dos Servidores de
Autarquia – FENASERA, em Brasília;

•

Realização de reuniões ordinárias do Conselho Pleno do CFESS;

•

Realização do 32º. Encontro Nacional CFESS/CRESS, em Salvador/BA,
precedido de 5 Encontros Descentralizados;;

10 – AVALIAÇÃO
Este item objetiva apresentar uma breve avaliação das ações desenvolvidas
pela gestão do CFESS, Trabalho, Direitos e Democracia – a gente faz um país,
no ano de 2002. Superados os desafios naturais de um primeiro ano de gestão,
avaliamos que os resultados obtidos foram expressivos e significativos para o
Serviço Social brasileiro.
Tendo como matriz que orienta a nossa intervenção, o objetivo precípuo de
fiscalização do exercício profissional, vinculado aos princípios do nosso projeto
profissional, demos continuidade a execução da Política Nacional de Fiscalização.
A atuação da Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI foi norteada pela
concepção ampliada da fiscalização profissional, observando as dimensões e
eixos da Política Nacional de Fiscalização - PNFISC. A fiscalização como
atividade fim dos Conselhos, assumiu, portanto, uma centralidade das ações
empreendidas pelo Conjunto CFESS/ CRESS.
Investimos na adoção de um processo de atualização do debate sobre as
questões que envolvem a fiscalização do Serviço Social, implementando uma
agenda de capacitação, dentre outros, o II Seminário Nacional de Capacitação das
COF’Is.
Referente ao Módulo de Fiscalização do SISCAFW este foi alvo de amplo
debate, indicando uma avaliação do mesmo.
No

âmbito

da

capacitação

e

formação

profissional,

investimos

no

aprimoramento da relação ABEPSS e ENESSO, com vistas a integrar uma

agenda de trabalho sobre temas que articule a formação às questões do exercício
profissional.
Nas relações internacionais consolidamos nossa participação na Federação
Internacional dos Trabalhadores Sociais, integrando a Comissão de Direitos
Humanos, representando a América Latina e Caribe. Avançamos muito na
articulação do Comitê Mercosul, contribuindo de forma efetiva e qualificada na
pauta de organização dos paises do Cone Sul (Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai), nas questões relativas ao Serviço Social.
No eixo de defesa das políticas públicas e da democracia, da Política
Nacional de Fiscalização, reafirmamos a defesa da implementação da Seguridade
Social como política publica, gratuita e universal. Participamos dos Conselhos de
Políticas e dos Fóruns Nacionais (Conselhos da Assistência Social, Saúde,
Criança e Adolescente, Idoso e nos Fóruns dos Direitos Humanos, do Orçamento,
da Reforma Urbana e dos Trabalhadores da Área da Saúde). Estamos nos
espaços de representação em defesa das políticas públicas, defendendo nossos
princípios e uma Seguridade Social pública e universal.
Muito realizamos e contabilizamos avanços. Dentre outros não podemos
deixar de citar o retorno do Serviço Social à estrutura do INSS, nossa luta
incansável nos últimos anos.
É importante destacar que o CFESS tem acompanhado as ações do
governo federal, e temos mantido a firme posição na defesa dos nossos princípios
na ampliação dos direitos sociais e garantia do acesso dos usuários. Nessa
direção publicizamos a nossa crítica a atual política econômica e falta de
priorização das ações sociais voltadas para a população excluída.
Quanto a Ética e Direitos Humanos é importante registrar a continuidade do
Projeto Ética em Movimento, empreendimento significativo na direção da
consolidação do projeto ético-político do Serviço Social e atendimento das
necessidades

de

capacitação

técnico-prática

dos

Conselhos

Regionais.

Implementado com a metodologia da multiplicação do conhecimento tem garantido
uma ampla abrangência junto a categoria. As iniciativas em torno dos Direitos
Humanos buscam adensar o debate e difundir concepção de direitos humanos

compreendida pelo Conjunto CFESS/CRESS. Nessa direção, o tema integrou
pautas e discussões no decorrer do ano, destacando a realização de um Tribunal
de Violação dos Direitos Humanos e o lançamento da Campanha contra o
Racismo.
Sempre

perseguindo

o

objetivo

de

divulgação

das

nossas

ações,valorização da profissão e publicização das nossas ações, reforçamos a
política de comunicação para alcançar os assistentes sociais e a sociedade.
Confecção de materiais vem caracterizando a nossa comunicação.
De acordo com a nossa decisão mantivemos a atuação dos Articuladores
Regionais, viabilizando maiores contatos com os CRESS e as demandas postas
pela Região.
Nenhum

trabalho

político

se

sustenta

se

não

garantirmos

uma

sustentabilidade financeira. O CFESS tem mantido a sua política austera na
administração dos recursos, aperfeiçoado o sistema contábil financeiro de controle
interno e gerencial, atingindo expressivos resultados em termo do equilíbrio fiscal
do CFESS. Essa administração tem garantido a presença do CFESS nas lutas
gerais e no cumprimento dos nossos compromissos regimentais e da agenda
aprovada pelo Conjunto CFESS/ CRESS em nosso fórum máximo de deliberação.
É preciso destacar a atuação do Conselho Fiscal, no cumprimento do seu
papel de controle interno, na obtenção dos resultados e no alcance dos objetivos
em cada vez mais qualificar a gestão administrativa financeira do CFESS. .O
acompanhamento

do

desempenho

financeiro

dos

Conselhos

Regionais

possibilitou-nos identificar dificuldades e buscar alternativas para superar
problemas e atingir resultados satisfatórioS nas finanças dos CRESS.
Faz-se necessário destacar uma vez mais, que todo esse acompanhamento
tem possibilitado concretizar ações e principalmente cumprir com o princípio da
transparência no trato dos recursos da categoria, favorecendo a efetivação do
Projeto Ético - Político, e utilização do SISCAFW como instrumento controle e
monitoramento, entre outros.
Ao apresentarmos este balanço, temos a certeza de um investimento
cotidiano dos conselheiros (as) na efetivação da agenda posta a direção do

CFESS. Trabalhamos sempre confiantes e com muita responsabilidade de quem
sabe que o caminho se faz caminhando e a construção coletiva é a nossa opção
para FAZER UM PAÍS.

Gestão CFESS “Trabalho, Direitos e Democracia: a gente faz um
país” - 2002/ 2005.
Brasília, março de 2004.

