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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Conselho Federal de Serviço Social, em conjunto com os Conselhos Regionais, 

realiza suas ações a partir de decisões coletivas democráticas que regulam, 

valorizam e defendem a profissão, e compromissos ético-políticos, na perspectiva 

de uma sociedade justa e igualitária.  

 

O presente relatório reúne as principais ações regimentais e programáticas do 

exercício de 2006, que procuram efetivar as deliberações do conjunto 

CFESS/CRESS e aprimorar, em cumprimento à legislação que norteia o 

funcionamento de entidades, a gestão quanto aos mecanismos e procedimentos 

normativo-jurídicos, técnicos, administrativo-financeiro e políticos.  

 

As Comissões de Orientação e Fiscalização, Administrativo- Financeiro, Conselho 

Fiscal, Divulgação e Impressa, Ética e Direitos Humanos, Formação Profissional, 

Relações Internacionais e Seguridade Social, sintetizaram atividades meio e 

finalísticas, que se dividem, especialmente,  em programadas, realizadas em 

andamento e não realizadas, possibilitando, assim, um balanço crítico que serve de 

parâmetro para a construção de novas estratégias e ações. Desta forma, tal 

instrumento de gestão se revela como prestação de contas, não apenas torna 

público a destinação dos recursos mas permite a participação na elaboração 

programática do CFESS na relação com os Regionais. 

 

Em tempo de barbarização da vida, especialmente pela face do terror e da 

violência, agudizados pela mundialização do capital, precarização e mercantilização 
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da educação superior com efeitos no exercício profissional, o CFESS cumpre sua 

agenda que prioriza a defesa da profissão, a partir dos parâmetros legais e 

normativos instituídos pela Lei de Regulamentação Profissional, bem como dos 

compromissos e princípios definidos no Código de Ética dos Assistentes Sociais, e 

a reafirmação dos direitos como mediação fundamental para a construção de uma 

sociedade sem desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais. 

 

Assim, sobressai o avanço de parâmetros que fortaleçam ações regimentais, 

político-pedagógicas, estratégicas para o fortalecimento do nosso projeto ético-

político e profissional; a inserção internacional ousada na direção da composição de 

forças socializantes pela organização política da categoria, que se contrapõe aos 

movimentos expansivos da acumulação capitalista; e as formas institucionalizadas 

ou não de participação e resistência na disputa dos Fundos públicos e defesa dos 

direitos ampliados e consolidados pela via de uma Seguridade Social pública, 

universal. 
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I - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

A comissão de fiscalização – COFI – propõe-se a fortalecer ações de fiscalização 

que valorizem, garantam e ampliem os espaços de atuação profissional, propiciem 

condições adequadas de trabalho e qualidade de atendimento e defesa dos 

direitos dos usuários e concretizem o enraizamento dos princípios ético-políticos 

do Serviço Social. 

 

1- Atividades programadas 

 

O conjunto das deliberações do 34º Encontro Nacional CFESS/CRESS 

reuniu ações para o exercício de 2006 e atividades permanentes relativas às 

atribuições do CFESS, especialmente quanto ao aprimoramento da função precípua 

da fiscalização do exercício profissional.  

As mudanças nos espaços sócio-ocupacionais, os dilemas e as implicações 

ético-politicas e técnicas que se apresentam no cotidiano de trabalho dos 

assistentes sociais, exigem o aprofundamento do protagonismo social do conjunto 

CFESS/CRESS nas respostas normativo-jurídicas e políticas que regulem e 

subsidiem o exercício profissional comprometido com os princípios e compromissos 

ético-politicos do Serviço Social. 

Alguns temas e matérias demandam a ampliação do debate, não apenas na 

relação do CFESS com os CRESS, como também com as demais entidades da 

categoria e Conselhos de outras profissões.  

A Comissão de Orientação do CFESS apresenta as principais atividades 

desenvolvidas no ano de 2006 e em continuidade, tendo como parâmetro as 



 10 

deliberações do Encontro Nacional de CFESS/CRESS, ocorrido em Manaus, e o 

Plano de Ação da COFI.  

Cabe destacar algumas ações desenvolvidas no exercício de 2006 e em 

continuidade: participação nos Encontros da COFI; estudo e normatização de 

matérias relativas às condições de trabalho; ampliação das formas de publicização 

das competências e atribuições profissionais; publicação de material unificado 

sobre exercício e fiscalização profissional; estimulo à participação nos movimentos 

de organização políticas dos trabalhadores; aprofundamento de temas como 

práticas terapêuticas, exame de proficiência, título de especialista, entre outros.  

 

 

Foram projetadas as seguintes atividades principais para o exercício : 

• Aprimoramento da Política Nacional de Fiscalização;  

• Participar dos Encontros Regionais da COFI;  

• Realizar estudos de matérias relativas ao exercício profissional para 

normatização; 

• Monitorar e avaliar o Módulo de Fiscalização do SISCAFW; 

• Orientar os Regionais em relação ao processo de orientação e fiscalização 

do exercício profissional; 

• Orientar profissionais e instituições em relação a questões pertinentes ao 

Serviço Social, nos aspectos normativos, éticos, técnicos e políticos; 

• Produção de materiais instrucionais sobre fiscalização e exercício 

profissional.  
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2- Atividades realizadas 

 

• Levantamento das sugestões de aprimoramento da Política Nacional de 

Fiscalização; 

• Realização de reunião ampliada da COFI com grupo de trabalho 

representativo das regiões para o aprofundamento dos seguintes temas: 

cargos genéricos e inscrição profissional; situação de profissionais na 

docência com relação à inscrição e orientação de trabalho de conclusão de 

curso como atribuição privativa; condições de trabalho adequadas para o 

exercício profissional, contemplando aspectos ético-politicos e de 

instalações físicas e os quesitos: carga horária, quantidade de profissionais 

em relação a demanda de trabalho; remuneração. No trabalho realizado com 

o GT foi possível realizar o mapeamento das realidades regionais e a 

pactuação de procedimentos e questões que devem ser aprofundadas. A 

principal demanda para o COFI do CFESS é o encaminhamento de estudos 

específicos sobre os artigos 4º e 5º da Lei 8662/93 para o desdobramento 

de Resoluções e referências técnicas e políticas quanto as competências e 

atribuições profissionais. 

• Elaboração e aprovação da Resolução CFESS nº 493/2006 sobre as 

condições éticas e técnicas para o exercício profissional. O processo de 

produção da Resolução contou com a participação significativa dos CRESS. 

A COFI recebeu várias manifestações que reconhecem a importância da 

regulação de condições de trabalho na dimensão ética e técnica. 

Registramos, por meio de manifestações enviadas ao CFESS por 

Assistentes Sociais de vários locais do país, o importante efeito da  

aplicabilidade da referida resolução nos espaços sócio- ocupacionais, 
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especialmente por  iniciativa dos próprios profissionais, que a têm utilizado 

no difícil embate com chefias e demais demandantes de seu trabalho nas 

instituições ; 

• Produção de material unificado sobre fiscalização do exercício profissional. 

A elaboração do material atendeu a expectativa dos CRESS quanto à 

utilização de material padronizado no conteúdo político e normativo-

jurídico; 

• Realização da Plenária Ampliada CFESS/CRESS, em interface com a 

Comissão de Formação tendo como tema: “A formação e o exercício 

profissional”, com o objetivo central de, oportunizar o debate coletivo, 

buscando construir estratégias que fortaleçam e garantam uma formação e 

um exercício profissional qualificados, coerentes com os princípios éticos e  

os compromissos políticos coletivamente construídos pela categoria. A 

Plenária Ampliada contemplou as seguintes temáticas: Título de Especialista 

em Serviço Social, Exame de Proficiência no Serviço Social, e Curso de 

Graduação em Serviço Social à Distância. 

• Encaminhamento de demandas à assessoria jurídica para aprofundamento de 

matérias que resultarão em regulamentações específicas: 

• relação do assistente social com o Judiciário, com proposição de 

alterações na Lei de Execuções Penais, especialmente quanto ao 

exercício profissional nos Conselhos da Comunidade;  

• elaboração de Parecer conjunto entre assistentes sociais e 

psicólogos; 

•  produção de parâmetros éticos e técnicos na elaboração de 

perícias, laudos e pareceres;  

• competências e atribuições profissionais na saúde;  
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• atribuição privativa em coordenação de curso de Serviço 

Social;  

• regulamentação do estágio supervisionado, considerando 

atribuições, abrangência e responsabilidades. 

• Encaminhamento de contratação da assessoria especializada para estudo e 

regulamentação das atribuições do Serviço Social na área da Saúde, 

considerando as contribuições do CRESS de Manaus, já socializadas com os 

CRESS; 

• Encaminhamento de contratação da assessoria da Profa. Marilda Iamamoto 

para revisão da brochura sobre as Atribuições Privativas do Assistente 

Social; 

• Realização de reunião com a comissão de assistentes sociais da Petrobrás 

sobre as implicações éticas na realização de registros eletrônicos de 

atendimento do Serviço Social e compartilhamento dos mesmos em Sistema 

de Informação.  

• Análise e elaboração de respostas às demandas por orientações e 

posicionamentos do CFESS em matéria de legislação profissional, concursos 

públicos, piso salarial, carga horária, condições de trabalho, duplo vínculo no 

serviço público, atribuições profissionais, inscrição de profissionais, 

bibliografia, novos espaços sócio-ocupacionais, assuntos jurídicos e 

informações gerais sobre a profissão; 

 As demandas relativas às condições de trabalho revelaram a necessidade de 

aprofundamento de questões relativas ao debate sobre título de 

especialista, práticas terapêuticas, exame de proficiência, competências e 

atribuições privativas, residência em Serviço Social, cargos genéricos e 
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regulamentações das condições de trabalho. Algumas demandas geraram 

manifestações jurídicas. 

• Orientações gerais aos Regionais sobre o processo de orientação e 

fiscalização do exercício profissional. Compareceram dúvidas recorrentes e 

novas quanto a aplicação da legislação e outras normativas relacionadas à 

fiscalização;  

• Orientação aos profissionais e instituições em relação a questões 

pertinentes ao Serviço Social, nos aspectos normativos, éticos, técnicos e 

políticos. 
 

 

2.1 Participações em eventos 
 

 

1.    I Encontro Ampliado para debate sobre as Atribuições Profissionais dos 

Assistentes Sociais na área de saúde. 

Representante: conselheira Neile D’ Oran Pinheiro, na Mesa de Abertura. 

 

 2.   Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais. Tema: “Os Conselhos 

Profissionais na construção de um país mais ético” 

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira (Presidente da Mesa). 

Data e local: 31/03/2006, Florianópolis SC. 

 

3.   Comemoração do dia do Assistente Social. Tema: “70 anos do Serviço 

Social no Brasil: o contexto latino- americano pela efetivação dos direitos”. 

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira na condição de 

Debatedora. 

Data e local: 15/05/2006, Curitiba PR 
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4.   Comemoração do dia do Assistente Social. Tema: “ 70 anos do Serviço 

Social no Brasil: construindo a história na luta por uma nova sociedade”. 

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira na condição de 

Palestrante. 

Data e local: 15/05/2006, Ponta Grossa PR 

 

5.   Comemoração do dia do Assistente Social. Tema: “70 anos do Serviço 

Social no Brasil: construindo a história na luta por uma nova sociedade”. Mesa: 

Projeto Ético-Político e desafios para o exercício profissional.  

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira (Palestrante). 

Data e local: 17/05/2006, Florianópolis SC 

 

6.   Comemoração do dia do Assistente Social. Tema: “70 anos do Serviço 

Social no Brasil.  

Representante: conselheira Simone de Almeida (Palestrante). 

Data e local: 17/05/2006, Porto Velho RO 

 

7.     XII Encontro dos Assistentes Sociais do Tocantins- Evento em 

Comemoração ao dia do Assistente Social. Tema: “70anos do Serviço Social 

Brasileiro”. 

     Representante: conselheira Eutália Barbosa Rodrigues( Mesa de Abertura). 

     Data e local: 26/05/06, Palmas-TO  
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8.     II Seminário Descentralizado das COFIs da Região Centro-Oeste. 

Representantes: conselheiras Ana Cristina Muricy de Abreu , Eutalia Barbosa 

Rodrigues e Rosa Helena Stein. 

     Data e local: 05/07/06, Campo Grande- MS 

 

9.     XI Encontro Descentralizado do Conjunto Cfess/Cress da Região 

Centro-Oeste. 

Representantes: conselheiras Ana Cristina Muricy de Abreu, Eutalia Barbosa, 

Rosa Helena Stein. 

Data e local: 06 a 08/07/06, Campo Grande- MS 

      

10.   Encontro Descentralizado do Conjunto Cfess/Cress da Região 

Sudeste. 

Representantes: conselheiras/os Simone de Almeida, Maria Helena de Sousa 

Tavares, Ronaldo de José Sena Camargos e Marcelo Braz Moraes dos Reis. 

 

   11.   XXVII Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social- ENESS. 

Representantes: conselheira Eutália Barbosa Rodrigues ( Mesa de Abertura) 

      Data e local: 16/07/06, Palmas-TO. 

 

12.    Encontro de Capacitação das COFIs da Região Nordeste 

Data e local: 20/07/06 em Aracaju - SE 

Representante: conselheira Ana Cristina Muricy de Abreu, na condição de 

Debatedora – “Novos espaços sócio-ocupacionais e demandas postas para o 

exercício e formação profissional”. 
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13.    Encontro Regional das COFIs da Região Sudeste 

Data e local: 05 e 06/07/06 no Rio de Janeiro - RJ 

Representante: conselheira Simone de Almeida, Maria Helena de Sousa 

Tavares. 

 

14.    Seminário Regional de Fiscalização e Encontro Descentralizado da 

Região Sul – Tema “Exercício e Formação Profissional em Serviço Social: 

implicações e desafios na atualidade” 

Data: 28/07/2006 

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira 
 

15.     Encontro Nacional CFESS/CRESS. Grupo temático – COFI 

Representantes: conselheiras Ana Cristina Muricy de Abreu, Rosanilce Pinto 

Ribeiro, Neile d’Oran Pinheiro, Jucimeri Isolda Silveira, Juliane Feix Peruzzo, 

Ruth Ribeiro Bittencourt e assessora jurídica Dra. Sylvia Terra. 

Data e Local: 07 a 10 de setembro de 2006, Vitória ES. 

 

16. 3º Congresso Paranaense de Assistentes Sociais. Tema: 

Perspectivas e Diversidades da Atuação Profissional  

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira na mesa de abertura e na 

condição de Palestrante 

Data e local: 12/10/2007, Londrina PR 

 

    17. Encontro Estadual com as Unidades de Ensino sobre Processo de 

Supervisão de Estágio.  

Representante: conselheira Jucimeri Isolda Silveira  

Data e local: 10/11/2006, Curitiba PR. 
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18. I Seminário dos Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais – Mesa: Conjunto CFESS/CRESS frente às demandas dos Assistentes 

Sociais do Poder Judiciário.  

Data e local: 20/11/06 em Belo Horizonte - MG 

Representante: conselheira Ana Cristina Muricy de Abreu, na condição de 

Palestrante. 

 

 

2.2 Atividades em Andamento 

 

• Atualização da Resolução CFESS n 378/98 que dispõe sobre a alteração da 

Consolidação das Resoluções do CFESS, considerando as dificuldades e 

sugestões dos CRESS; 

• Sistematização das contribuições dos CRESS e aprimoramento da Política 

Nacional de Fiscalização; 

• Retomada da regulamentação sobre Anotação de Responsabilidade Técnica 

pelo Conselho Pleno e assessoria jurídica, com previsão de aprovação no 

primeiro semestre de 2007. Sua elaboração exige aprofundamento 

considerando a diversidade de entendimentos dos CRESS no que se refere a 

sua finalidade e aplicação; 

• Estudo e produção de Resolução sobre a questão do sigilo profissional na 

utilização de registros técnicos manuais e em sistemas de informação; 

• Monitoramento e retomada da avaliação do Módulo de Fiscalização do 

SISCAFW, para revisão do conteúdo, uniformização de conceitos, 

implementação de mudanças visando o seu aperfeiçoamento; 
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• Organização da Plenária Ampliada CFESS/CRESS para aprofundamento de 

matérias relativas ao exercício profissional que demandam unificação de 

regulação conjunta ou regulamentação específica. 

 

II. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

Esta Comissão deve viabilizar e garantir a realização das atividades regimentais e 

planejadas pela atual direção do CFESS, referenciada numa concepção de gestão 

administrativo-financeira  fundamentada nos princípios da democracia no processo 

de deliberação, transparência e ética nos atos e  sustentabilidade nas ações, 

sempre na direção da consolidação de uma gestão responsável  do ponto de vista 

político e fiscal. 

Desta forma, o controle do desempenho fiscal e a melhoria da infra-estrutura 

devem assegurar, com responsabilidade social, o equilíbrio fiscal e financeiro da 

entidade e, garantindo a preservação patrimonial da entidade, assegurar ainda, 

uma infra-estrutura capaz de dar sustentação permanente às ações éticas, 

políticas e fiscalizadoras da entidade. 

 

1- Atividades Programadas: 

• Monitorar o processo de gestão administrativa e financeira do conjunto 

CFESS/CRESS, buscando a racionalidade e a transparência das ações com 

os recursos públicos; 

• Implementar ações que assegurem o equilíbrio fiscal do conjunto 

CFESS/CRESS; 
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• Buscar o aperfeiçoamento do sistema contábil-financeiro com controle 

interno e gerencial, através da adoção de uma padronização nos 

procedimentos de natureza contábil-financeira; 

• Implementar o Fundo Nacional de Apoio aos CRESS, Seccionais de base 

estadual e CFESS. 

 

2- Atividades Realizadas: 

 

REUNIÕES 

• Reuniões sistemáticas da Comissão Administrativa Financeira para avaliação 

e redimensionamento das atividades administrativas e financeiras do 

Conselho de forma a garantir a efetivação das ações do CFESS; 

• Reunião com técnicos da empresa IMPLANTA, para uma apropriação das 

informações sobre a nova plataforma informática(SQL), já implantada em 

três CRESS da região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) e 

da região Centro Oeste(Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e em 

processo de migração na região Nordeste. As regiões Norte e Sul já estão 

agendadas para o 1º semestre de 2007; 

• Reunião com a empresa Freedom Turismo para avaliar os serviços 

prestados; 

• Reuniões com funcionários sobre acordo coletivo e dinâmica interna de 

funcionamento. 

• Reuniões com a Comissão Organizadora do XII CBAS e IV ENSS, buscando 

acompanhar e monitorar a organização administrativa e financeira do 

Congresso; 
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• Reunião com a empresa Sanoli, objetivando a compra da sala nº 318  (foi 

acordado a venda por R$137.000,00( cento e trinta e sete mil reais) 

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

administrativo-financeiras e contábil; 

• Reuniões do GT responsável pela sistematização final e implantação do Plano 

de Cargos, Carreiras e salários do CFESS.  

• Reuniões do GT sobre o barateamento dos custos bancários para 

sistematização dos dados recebidos dos CRESS e socialização dos 

resultados no Encontro Nacional CFESS/CRESS de 2006. 

• Constituição do GT/Código Eleitoral. Conselheiras/o Simone de Almeida, 

Ronaldo Sena Camargos, Elisabete Borgianni, Sylvia Helena Terra. O GT 

realizou 3 encontros presenciais para análise, avaliação e aperfeiçoamento 

de todos os artigos do Código Eleitoral vigente à época para apresentação e 

deliberação no Encontro Nacional CFESS/CRESS – Vitória. 

 

MONITORAMENTO 

• Monitoramento e acompanhamento dos Regionais visando o cumprimento dos 

instrumentos legais e deliberações aprovadas no 34º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS de forma a contribuir com ações e estratégias que 

viabilizem uma gestão democrática e eficiente, com maior arrecadação e 

controle de despesas do conjunto; 

• Avaliação da arrecadação e monitoramento das despesas, bem como 

aprovação de estratégias para desempenho fiscal do conjunto; 

• Ampliação dos instrumentos necessários para a análise da prestação de 

contas, visando o aprimoramento de sua dinâmica de funcionamento; 
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• Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial junto 

com o Conselho Fiscal do CFESS, na análise da prestação de contas 

referentes ao exercício de 2005,  

• Manutenção do Cadastro Nacional Unificado nos 24 Regionais; 

• Acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelos 

funcionários do CFESS, visando à melhoria da administração e 

gerenciamento do Conselho. 

• Realização de ações conjuntas com o Conselho Fiscal, buscando o 

aprimoramento dos mecanismos de controle do CFESS; 

• Acompanhamento dos contratos firmados pelo CFESS, monitorando os 

serviços prestados; 

• das /os conselheiras /os da Comissão nos Encontros Descentralizados como 

facilitadores do eixo administrativo; 

• Visita aos CRESS 23ª Região (Rondônia) e a Seccional do Acre para 

acompanhamento e monitoramento das ações desenvolvidas;  

• Atendimento aos Conselhos Regionais e Seccionais, em suas demandas 

administrativas e financeiras. 

 

LICITAÇÕES 

• Realização de licitações para contratação de empresas especializadas, 

visando: 

• Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas; 

• Catalogação do acervo virtual, documental, bibliográfico e vídeos; 

• Confecção de carteiras e cédulas profissionais; 

• Confecção e impressão da Agenda do Assistente Social; 

• Aquisição de material de expediente e patrimonial; 
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• Publicações do CFESS. 

• Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na 

organização do XII CBAS e IV ENSS; 

 

CONVÊNIOS, CONTRATOS E PROJETOS. 

• Elaboração e acompanhamento de contratos com prestadores de serviços, 

em conformidade com a previsão orçamentária, garantindo administração e 

viabilidade das ações do CFESS 

• Manutenção dos 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; 

• Renovação do contrato com a IMPLANTA, empresa prestadora dos serviços 

de manutenção do SISCAFWEB e SISCONTW; 

• Renovação do contrato com a Freedom Turismo Ltda, empresa prestadora 

de serviços, que operacionaliza as passagens aéreas ao CFESS; 

• Implementação do projeto do Fundo de Apoio aos 

CRESS/CFESS/Seccionais. 

• Renovação dos contratos dos assessores contábil e jurídico; 

• Solicitação e análise de pareceres e manifestações jurídicas sobre assuntos 

afetos ao administrativo-financeiro: 

 

ESTUDOS 

• Estudos de viabilidade para contratação de três estagiários ( dois de nível 

médio e um de nível superior), desenvolvendo suas atividades nas áreas 

Administrativa e de Comunicação. 
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• Estudos sobre o valor de ajuda de custo para conselheiros, funcionários, 

assessores e convidados, para efeito de atualização monetária. 

  

APOIO / REPASSE DE RECURSOS 

• Apoio financeiro aos Conselhos Regionais do Amapá, Sergipe, Rio de 

Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul, que sediaram os Encontros 

Descentralizados; 

• Apoio aos CRESS para a divulgação da Semana do Assistente Social; 

• Apoio financeiro aos CRESS para: 

• participar do Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em Vitória, 

ocorrido em setembro de 2006; 

• assegurar a viabilidade da execução de suas atividades precípuas.  

• Repasse aos Regionais de percentual de 50% das despesas bancárias 

dispendidas com as anuidades, conforme Resolução nº 444/2003. 

• Criação do Fundo de Eventos, visando sustentação financeira dos 

Congressos em fase de planejamento ( XII CBAS e IV ENSS em 2007 e 

Conferência Mundial em 2008). Valor inicial depositado R$ 200.000,00 

 

CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHOS 

• GT SISCAFW – conselheiras Ivanete Boschetti, Jucimeri Isolda Silveira, 

Ruth Ribeiro Bittencourt/apoio do assistente de informática; 

• GT Funcionários – Ruth Ribeiro Bittencourt e Rosa Helena Stein; 

• GT Fundo Nacional de Apoio – Simone de Almeida, Neile d’Oran Pinheiro e 

Rosa Helena Stein; 

• GT Elaboração Plano de Cargos e Salários – Ruth Ribeiro Bittencourt, 

Rosa Helena Stein, Assessora Jurídica e coordenadora executiva; 
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• GT de barateamentos dos custos bancários: José Sena Camargos e Ruth 

Ribeiro Bittencourt 

• GT de atualização da brochura sobre Procedimentos administrativos: 

Neile d’Oran Penheiro e Rosanilce Pinto Ribeiro 

 

AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DO CFESS 

 
• Compra de computador para funcionar como um servidor 

• Compra de Data Show 

• Compra de Pen drive para as Comissões 

• Compra de máquina filmadora com tripé 

• Compra de impressora a lazer 

• Compra de máquina xerox 

 

III. CONSELHO FISCAL 

 

1- Ações Programadas 

 

• Realizar as reuniões ordinárias para análise dos balancetes mensais, 

reformulações orçamentárias, propostas orçamentárias do CFESS e dos 

CRESS;  

• Submeter ao Conselho Pleno para aprovação as análises dos balancetes 

mensais, reformulações orçamentárias e prestação de contas do CFESS e 

dos CRESS; 

• Acompanhar a execução orçamentária do CFESS e dos CRESS; 



 26 

• Examinar os documentos contábeis do CFESS, sugerindo providências para 

regularização, quando necessárias; 

• 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. 

 

2- Atividades Realizadas 

 

• Realização de 6 (seis) reuniões ordinárias do Conselho Fiscal 

• Acompanhamento da execução orçamentária do CFESS e dos 24 CRESS 

através da análise dos balancetes mensais, reformulações orçamentárias e 

prestação de contas anual; 

• Análise de reformulação orçamentária do CFESS e de 18 (dezoito) CRESS; 

• Análise da proposta orçamentária do CFESS e dos 24 CRESS; 

• Exame dos documentos contábeis do CFESS com recomendações de 

providências para sua regularização, quando necessárias; 

• Apresentação da prestação de contas do CFESS à Comissão Especial; 

• Acompanhamento das atividades da Comissão Especial por ocasião da análise 

da documentação contábil do CFESS; 

• Participação nas reuniões da Comissão administrativo-financeira. 
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3- Outras Atividades 

 

• Análise de solicitação de empréstimo financeiro concedido ao CRESS-23ª. 

Região/RO 

• Acompanhamento dos contratos firmados pelo CFESS; 

• Acompanhamento das prestações de contas dos contratos ou termos de 

cooperação, firmados com os Conselhos Regionais; 

 
 

III - DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 

 

A área de comunicação, nesta gestão, tem como proposta atuar como 

instrumento para: sustentação, publicização e defesa de nossos posicionamentos, 

para articulação de instituições e movimentos sociais. Dar suporte para a dinâmica 

de trabalho entre o CFESS e os CRESS, e entre, o CFESS e outras entidades e 

instituições. 

 

Atividades Programadas 
 

• Produção da Campanha do Dia do Assistente Social. 

• Elaboração e monitoramento da produção da Agenda do Assistente Social 

/2007. 

• Produção do livro de Conferências e Deliberações dos Encontros 

CFESS/CRESS 2004/2005. 

• Preparação do I Seminário Nacional de Comunicação. 

• Produção do boletim impresso sobre a Campanha pela Livre Orientação e 

Expressão Sexual, “O amor fala todas as línguas”.  
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• Preparação do material de divulgação do CFESS – com vistas a Conferência 

Mundial de 2008. 

• Produção de cartaz e folder em articulação com a COFI sobre a 

Fiscalização. 

• Elaboração de boletins eletrônicos CFESS/Informa. 

• Produção do livro comemorativo da Previdência Social. 

 
Atividades Realizadas 
 

• Elaboração de boletins eletrônicos “CFESS INFORMA” 
 

• Produção de materiais de publicidade sobre o Dia do Assistente Social: 
• 8 mil cartazes 
• 14 mil adesivos 
• 170 outdoors 
• 28 banners 

 
• Elaboração de folder e registro fotográfico da Plenária Ampliada que 

debateu o tema “A formação e o exercício profissional”. 
 

• Elaboração de folder para a eleição no Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS. 

 
• Publicação e envio de manifestos sobre o curso de graduação à distância em 

Serviço Social. 
 

• Produção de material de divulgação da Conferência Mundial de 
Trabalhadores Sociais que vai ocorrer no Brasil em 2008. Envio de material 
para a Conferência Mundial da Alemanha em Munique – Julho/2006: 

 
• Folder bilíngüe (tiragem: 2 mil exemplares); 
• Código de Ética trilíngüe (300 exemplares); 
• Cartaz em inglês (400 unidades) e cartaz em espanhol (400 unidades); 
• Banner em inglês (3 unidades) e banner em espanhol (3 unidades). 
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• Produção da brochura “O CFESS e as organizações internacionais de 
Serviço Social” – tiragem: 1mil exemplares em português e 1mil exemplares 
em espanhol. 

 
• Produção de 8 mil cartazes e 28 banners para a Campanha pela livre 

orientação e expressão sexual: “O amor fala todas as línguas” – Assistente 
Social na luta contra o preconceito. 

 
• Elaboração do folder “Serviço Social – Valorize essa profissão!” - com 

informações sobre a ética e a importância do registro profissional. 
 

• Produção da Agenda de 2007 – 3 mil exemplares do modelo tradicional e 2 
mil exemplares modelo de bolso. 

 
• Produção de materiais de publicidade do Seminário de Comunicação do 

Conjunto CFESS/CRESS. 
 

• Preparação do I Seminário Nacional de Comunicação.  
 

• Discussão e definição dos critérios de divulgação de eventos no 
site/boletim 

 
• Realização de reuniões periódicas para discutir e viabilizar atividades 

previstas 
 

• Realização do I Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto 
CFESS/CRESS- Vitória – 06 de setembro/2006. 

 
• Monitoramento das atividades e respostas às demandas que chegaram por 

meio eletrônico. 
 
 
Participação em eventos; 
 
Encontro Descentralizado da Região Sudeste 
Mesa Redonda:”Desafios atuais para o Serviço Social:Formação Profissional  
e a Comunicação” Participação  Conselheiro -Marcelo Brás 
Data e local:07/07/2006      Rio de Janeiro 
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Encontro Descentralizado da Região Sul 
Mesa: A Comunicação no Conjunto CFESS/CRESS. 
Participação conselheira Simone de Almeida 
Data e local: 28/07/2006     Curitiba 
 
35o Encontro Nacional CFESS/CRESS 
Grupo temático: Comunicação 
Representantes: conselheiras Simone de Almeida, Ivanete Boschetti, Jucimeri 
Isolda, Eutália Rodrigues 
 
 
 

IV. COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
 

A Comissão de Ética e Direitos Humanos do CFESS empenha-se para 

cumprir os compromissos assumidos em nossa Carta-Programa, concedendo-lhes 

efetividade conforme as deliberações do Encontro Nacional CFESS-CRESS. Nosso 

trabalho tem sido fortalecer o debate sobre ética e direitos humanos no Serviço 

Social mediante tratamento teórico-político fundado em referenciais críticos e 

numa perspectiva histórica, favorecendo, assim, o conhecimento das reais 

condições de vida da população e a defesa intransigente dos seus direitos. 

O ano de 2006 representou um marco relevante da participação do CFESS 

na luta pela realização dos direitos humanos através do lançamento da Campanha: 

Assistente Social na luta contra o preconceito: Campanha pela liberdade de 

orientação e expressão sexual. Essa iniciativa possibilitou o debate ético sobre as 

fragilidades da liberdade e da democracia no cotidiano da vida social numa 

sociedade caracterizada pela desigualdade e pela cultura política autoritária, 

negadora, dentre outros direitos, da diversidade e do respeito às particularidades 

de gênero, raça, etnia e orientação sexual. A campanha objetivou, também, 

sensibilizar a categoria d@s Assistentes Sociais para o debate em torno da livre 
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orientação e expressão sexual, contribuindo, assim, para o aprimoramento 

profissional d@s assistentes sociais através do aprofundamento do debate sobre 

a sexualidade como uma dimensão da individualidade e que, portanto, necessita ser 

reconhecida em sua diversidade de expressões: heterossexualidade, 

homossexualidade e bissexualidade.  

Com a campanha e o conjunto de ações efetivadas no ano de 2006 

esperamos ter contribuído na defesa dos direitos de segmentos historicamente 

oprimidos e ausentes do circuito dos direitos humanos, dando visibilidade para 

suas reivindicações e rompendo o silêncio sobre variadas formas de opressão 

consolidadas em nossa sociedade e em particular no cotidiano das diferentes 

instituições, espaços de trabalho da (o) Assistente Social.   

  
1. Atividades Programadas  

 

• Proceder avaliação junto aos CRESS do processo de multiplicação do Curso 

Ética em Movimento e disponibilizar no site do CFESS relatórios dos 

multiplicadores do Curso. 

• Publicar Módulo IV intitulado “Ética e Direitos Humanos” do Curso Ética em 

Movimento. 

• Dar continuidade ao Projeto Ética em Movimento através da realização do 

VI Curso de Capacitação Ética para Agentes Multiplicadores. 

• Monitoramento da 4ª Turma do Curso Ética em Movimento. 

• Elaborar minutas para alteração das Resoluções 428/03 que dispõe  sobre  

as normas que regulam o Código  Processual  de Ética e 443/03 que dispõe 

sobre a instituição procedimentos para a realização de desagravo público. 

• Promover discussões temáticas no Pleno do CFESS com prioridade para os 
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seguintes temas: liberdade de orientação e expressão sexual e direitos 

humanos no âmbito do projeto ético-político. 

• Efetivar as seguintes Publicações: 

• Código de Ética comentado 

• Compêndio sobre jurisprudência 

• Reimpressão dos Cadernos 1, 2 e 3 do Curso Ética em Movimento; 

• Oficina de Direitos Humanos no Fórum Social Mundial realizada pela 

Gestão CFESS (2002-2005) 

 

• Articulação com as lutas em defesa dos Direitos Humanos através de uma 

Campanha pela Defesa da liberdade de orientação e expressão sexual e da 

avaliação da Campanha Nacional de Combate ao Racismo: “o Serviço Social 

mudando o rumo da história” implementada pela gestão 2002-2005. 

 

• Apreciar e julgar recursos ético-disciplinares. 

 

2. Atividades Realizadas 

• Avaliação do Projeto Ética em Movimento junto aos CRESS com elaboração 

de instrumento próprio e socialização dos resultados da avaliação no 35º 

Encontro Nacional CFESS-CRESS realizado em Vitória-ES em 2006. 

• Discussão temática no Pleno do CFESS sobre liberdade de orientação e 

expressão sexual considerando: reflexões sobre a violação dos Direitos 

Humanos do segmento LGBT; as reivindicações dos movimentos sociais com 

atuação nesta área e a relevância desse tema no âmbito do Projeto Ético-

Político do Serviço Social. 

• Publicações: 
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• Reimpressão dos cadernos 1, 2 e 3 do Curso Ética em Movimento (750 

Unidades de cada) 

• Nota do CFESS para o jornal do CRESS-PE sobre a campanha pela 

liberdade de orientação e expressão sexual em resposta a solicitação 

do regional 
 

• Articulação com as lutas em defesa dos Direitos Humanos em todos os 

espaços de representação do CFESS 

• Campanha pela defesa da liberdade de orientação e expressão sexual que 

abrangeu as seguintes atividades: 

• elaboração do ante-projeto da campanha e socialização com os CRESS 

para apreciação crítica, sugestões e definição do tema da campanha. 

Responsáveis: Conselheira Silvana Mara e Marylucia Mesquita 

(representante do Instituto DIVAS – Em defesa da diversidade 

afetivo-sexual). 

• Aprovação do projeto da campanha no pleno do CFESS 

• Elaboração de material de divulgação da campanha (cartaz e banner) 

em parceria com a Comissão de Divulgação e Imprensa do CFESS e sob 

orientação da Assessoria de Comunicação do CFESS. 

• Elaboração pela Assessoria Jurídica do CFESS e aprovação no Pleno da 

Resolução CFESS nº 489 de 03 de Junho de 2006 que “estabelece 

normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por 

orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no 

exercício profissional do Assistente Social, regulamentando princípio 

inscrito no Código de Ética Profissional”. 
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• Elaboração de um texto básico para o lançamento da campanha em 

todos os Encontros Descentralizados CFESS-CRESS. 

 

• Divulgação no site do CFESS do projeto e do material de divulgação da 

campanha. 

• Articulação com o Instituto DIVAS (Em defesa da Diversidade 

afetivo-sexual) na elaboração do projeto e na divulgação da campanha. 

• Articulação com três entidades nacionais (LBL; ABGLT e ABL)que 

atuam na defesa da liberdade de orientação e expressão sexual e que 

apoiaram a campanha. 

• Divulgação da campanha nos espaços de representação do CFESS; 

junto às entidades nacionais da categoria (ABEPESS e ENESSO) e 

para outras instituições e movimentos na área dos direitos humanos. 

• Participação dos conselheiros do CFESS nos eventos de lançamento da 

campanha realizados pelos CRESS. 

• Entrevista concedida a Radiobrás; a TV local de Aracaju-SE por 

ocasião do lançamento da campanha no Encontro Descentralizado da 

Região Nordeste e ao SBTsobre a campanha. 

 

 

 

3 Representação do CFESS em Eventos 

 

• Evento: II Fórum Social Brasileiro 

Data e Local: 20 a 23 de abril em Recife-PE 
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Representantes do CFESS no evento: conselheiras Ana Cristina M. Abreu; 

Laura Maria Pedrosa de Almeida; Maria Helena de Souza Tavares; Ruth 

Ribeiro Bittencourt e Silvana Mara de Morais dos Santos 

Atividades promovidas pelo CFESS no Fórum:  

• Realização de 02 Oficinas com o tema: A necessidade histórica da liberdade de 

orientação e expressão sexual - Entidades Promotoras: CFESS/DIVAS-PE 

• Palestra Movimentos Sociais e seus dilemas teórico-políticos 

• Stand para visitação pública com material de divulgação do CFESS e do CRESS-PE 

(realização: CFESS e CRESS-PE) 

• Evento: Palestra sobre Movimento de Mulheres Lésbicas como sujeito 

político: poder e democracia durante o VI Seminário Nacional de Lésbicas – 

VI SENALE 

Data e Local: 19/05/06 – Recife-PE 

Representante: Conselheira Silvana Mara 

 

• Evento: Lançamento Nacional da Campanha: Assistente Social na luta contra o 

preconceito: Campanha pela liberdade de orientação sexual nos Encontros 

Descentralizados CFESS-CRESS 

• Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Norte 

Data e Local: 01/07/2006 – Macapá (AP) 

Representante: Conselheiras Elisabete Borgianni e Ruth Bittencourt 

• Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Sudeste 

Data e Local: 07/07/06 - Rio de Janeiro 

Representante: Conselheira Maria Helena de Souza Tavares 
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• Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Sul 

Data e Local: 30/07/06 – Curitiba -PR 

Representante: Conselheira Ivanete Boschetti 

• Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Centro-Oeste 

Data e Local: 07/07/2006 - Campo Grande - MS 

Representante: Conselheira: Eutália Barbosa 

• Encontro Descentralizado do Conjunto CFESS-CRESS da Região Nordeste 

Data e Local: 21/07/06 – Aracaju-SE 

Representante: Conselheira Silvana Mara 
 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual no XXVIII ENESS 

Data e Local: 19/07/06 em Palmas-TO 

Representante: Conselheira Eutália Barbosa Rodrigues 

 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS 14ª Região  

Data e Local: 09/08/06 - Natal-RN 

Representante: Conselheira Silvana Mara 
 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS-5ª Região  

Data e Local: 25/08/06 - Salvador-BA 

Representante: Conselheira Ana Cristina M. de Abreu 



 37 

 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS – 6ª Região 

Data e Local:  29/08/06 - Belo Horizonte – MG 

Representantes: Conselheiro Ronaldo José Sena Camargos e Conselheira Simone de 

Almeida 

 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS- 2ª Região 

Data e Local: 30/08/06 - São Luís-MA  

Representante: Conselheira Rosanilce Pinto Ribeiro 

 

• Evento: 35º Encontro Nacional CFESS-CRESS  

Atividade: Palestra sobre o tema da campanha 

Data e Local: 09/09/06 – Vitória-ES 

Representante: Conselheira Silvana Mara 
 

• Participação do CFESS na Parada GLBT da Cidade de Vitória-ES por ocasião do 

Encontro Nacional CFESS-CRESS 

Representante: Conselheiro Ronaldo José Sena Camargos 
 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS 3ª Região 

Data e Local: 02/10/06 em Fortaleza -CE 

Representante: Conselheira Silvana Mara   
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• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual no III Congresso Paranaense de 

Assistentes Sociais 

Data e Local: 12/10/06 – Londrina –PR 

Representante: Conselheira Juciméri  Isolda Silveira 

 

• Evento: II Encontro de Direitos Humanos do Amazonas 

Data e Local: 14/10/06 - Manaus-Am 

Atividade: Participação do CFESS na Mesa Redonda: “As violações dos Direitos 

Humanos no Estado do Amazonas: desafios e formas de enfrentamento” debatendo o 

tema: “Livre orientação e expressão sexual e a luta contra o preconceito”. Por ocasião 

desse evento foi lançada a Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual. 

Representante: Conselheira Neile d´Oran Pinheiro 

 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS – 7ª Região 

Data e Local: 17/10/06 - Rio de Janeiro-RJ 

Representante: Conselheiro Marcelo Braz Moraes dos Reis 

 

• Evento: Lançamento da Campanha Assistente Social na luta contra o preconceito: 

Campanha pela liberdade de orientação sexual promovido pelo CRESS 13ª Região 

Data e Local: 20/10/06 - João Pessoa-PB 

Representante: Conselheira Silvana Mara  
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• Evento: Encontro do Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço Social 

(CORESS) 

Data e Local: 19/11/06 – Curitiba-PR 

Atividade: Palestra: “Cultura: o fim das opressões, pelas diferenças proferida 

Representante: Conselheira Juciméri  Isolda Silveira 

     

• Julgamento de 08 Recursos Éticos 

 

 

• Elaboração do Plano de Ação e do Plano Orçamentário para o exercício 

2007. 

 

 

    III. Atividades em andamento 

 

• Encaminhamentos para realização do VI Curso Ética e Movimento 

envolvendo as seguintes ações: (1) Reunião com a Profª Marlise Vinagre para 

definição do conteúdo programático do Modulo IV intitulado “Ética e 

Direitos Humanos” e das condições contratuais para execução dessa tarefa; 

(2) Assinatura do contrato entre o CFESS e as docentes Drª Marlise 

Vinagre e Drª Tânia Dahmer para elaboração do IV Módulo intitulado “Ética 

e Direitos Humanos” do Curso Ética em Movimento; (3) definição no Pleno 

do CFESS do local e período de realização do curso. Período: 08 a 13 de 

junho de 2007 em Salvador-BA e contato com as ministrantes dos módulos 

para confirmação quanto a disponibilidade de participação. 
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• Em relação ao processo de elaboração das minutas para alteração das 

Resoluções 428/02 e 443/03 foram dados os seguintes encaminhamentos: 

(1)Sistematização do conjunto das contribuições enviadas pelos CRESS e 

(2) definição da comissão formada pela conselheira Ana Cristina Muricy de 

Abreu e pela assessora jurídica do CFESS para elaboração das minutas que 

serão aprovadas no pleno do CFESS em setembro/2007. 

• Elaboração do CFESS manifesta sobre liberdade de orientação e expressão 

sexual 

• Revista Inscrita sobre o Projeto ético-político-profissional  

• Compêndio sobre jurisprudência de recursos éticos com definição dos 

recursos para publicação, da comissão e prazo para apresentação no pleno 

do CFESS em 2007. 

 

IV.  Atividades não realizadas 

 

• Os relatórios dos multiplicadores do Curso Ética em Movimento não foram 

socializados no site do CFESS face às discussões realizadas no 35º 

Encontro Nacional CFESS-CRESS que deliberou pela inviabilidade dessa 

ação.  

• Debate no pleno do CFESS sobre direitos humanos no âmbito do projeto 

ético-político-profissional que deverá ocorrer em 2007 

• Publicação referente à Oficina do Fórum Social Mundial Gestão CFESS 

(2002-2005). 
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V. RELATÓRIO COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

As atividades da Formação Profissional no CFESS estão diretamente associadas 

às ações que articulam formação e o exercício profissional. Ao implementá-las,  

objetiva-se estimular a criação de mecanismos contributivos para a garantia de 

uma formação profissional crítica e de qualidade e, para com o exercício 

profissional compromissado com a concretização do projeto ético-político do 

Serviço Social. Nesta direção, visa-se consolidar as relações institucionais com as 

Entidades Nacionais da categoria da área da formação profissional - ABEPSS e 

ENESSO, com as Entidades Internacionais – FITS, Comitê Mercosul, ALAEITS, 

entre outras. 

 

 

 

 

1. ATIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

• Intensificar ações em conjunto com a ABEPSS e outras instituições para a 

garantia da qualidade do ensino superior em Serviço Social. 

• Identificar demandas relativas ao exercício profissional, com vistas à 

capacitação continuada. 

• Iniciar estudos, juntamente com a ABEPSS e ENESSO, sobre as 

modalidades de exame de proficiência como condição para habilitação 

profissional e sobre título de especialista. 

• Participar das atividades programadas pelos CRESS, ABEPSS, ENESSO e 

outras entidades. 
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2. ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

• Curso de Especialização à Distância em Serviço Social: - reuniões do Grupo 

de Trabalho; - revisão do ementário e aprovação final do Curso; - definição 

dos conteudistas; - definição das orientações para elaboração dos textos; - 

convite de solicitação dos textos para os conteudistas. 

 

• Realização da Plenária Ampliada CFESS/CRESS realizada em Brasília, nos 

dias 29 e 30 de abril de 2006, cuja centralidade foi o exame de 

proficiência e título de especialista. 

 

• Mapeamento dos Conselhos das Profissões Regulamentadas sobre exame de 

proficiência. 

 

• Elaboração e divulgação da segunda nota conjunta CFESS, ABEPSS e 

ENESSO sobre a abertura de Curso de Graduação à distância. 

 

• Audiência no Ministério de Educação e Cultura referente aos Cursos de 

Graduação à Distância. Nesta audiência estiveram presentes 

representações do CFESS, ABEPSS e ENESSO. Data: 17/02/2006. Local: 

Brasília – DF. 

• Mapeamento, em parceria com os CRESS, dos Cursos de Graduação à 

Distância no Brasil. 

• Respostas das demandas enviadas aos CFESS. Principais demandas: cursos 

de graduação em Serviço Social à distância; residência em Serviço Social; 

solicitação de bibliografias específicas do Serviço Social; entre outras. 
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• Elaboração do Plano de Ação e do Plano Orçamentário para o exercício 

2007. 

 

2.1. Participação em eventos: 

 

• Participação da Conselheira Neile d’Oran Pinheiro como palestrante no 

XXIII - Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço Social 

(CORESS). Realização: Universidade Federal do Amazonas, Pró-Reitoria de 

Extensão e Interiorização, Departamento de Serviço Social e Centro 

Acadêmico de Serviço Social.  

     Data: 02/02/2006 Local: Manaus 

• Participação da conselheira Juliane Feix Peruzzo na mesa de abertura da 

Oficina Nacional Descentralizada Regional Sul I.  

     Data e local: 03/07/2006, Florianópolis - Santa Catarina. 

 

• Participação da conselheira Jucimeri Isolda Silveira na Oficina Nacional 

Descentralizada Regional Sul I. Mesa: “O Ensino Superior Brasileiro pós-

regulamentação da LDB – as implicações para o Serviço Social”, na condição 

de comentarista. Data e local: 03/07/2006, Florianópolis - Santa Catarina. 

 

• Encontro Nacional CFESS/CRESS: representação do CFESS na mesa sobre 

a “Ofensiva conservadora na Formação Profissional: Desafios ético-políticos 

e construção de uma agenda comum de enfrentamento pelas entidades da 

categoria”: Juliane Feix Peruzzo. Data: 09/09/2006. Local: Vitória – 

Espírito Santo. 
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• Participação no Encontro Nacional de Pesquisadores e na Assembléia 

Nacional da ABEPSS. Data: 04 a 08/12/2006. Local: Recife – Pernambuco. 

• Representação CFESS: Ivanete Salete Boschetti e Joaquina Barata 

Teixeira 

• Participação, na condição de observadores, os conselheiros do CFESS: 

Jucimeri Isolda Silveira, Ana Cristina Muricy de Abreu, Ruth Ribeiro 

Bittencourt, Eutalia Barbosa Rodrigues, Simone de Almeida, Silvana Mara 

Morais dos Santos, Marcelo Braz Moraes dos Reis, Rosa Helena Stein. 

 

• Participação da Conselheira Jucimeri Isolda Silveira na Reunião Ampliada 

CRESS/PR, Seccional de Londrina e Núcleos. Tema: Precarização do Ensino 

Superior em Serviço Social e Alternativas de Enfrentamento – Título de 

Especialista e Exame de Proficiência. Data e local: 09/12/2006, Curitiba - 

Paraná. 

• Participação da Conselheira Ana Cristina Muricy de Abreu no 1º. Seminário 

dos Conselhos Profissionais da Bahia: em defesa da ética na atuação 

profissional. Participou na condição de facilitadora da oficina Proliferação 

dos cursos de graduação e o papel dos Conselhos e Participação na oficina 

que discutiu:  Experiências e contrapontos em relação ao exame de 

certificação profissional. Data: 01 e 02/12/2006 e local, Salvador - Bahia. 

 
3. ATIVIDADES EM ANDAMENTO 
 

• Estudo e produção de manifestação jurídica e técnica sobre a legislação 

que regulamenta graduação à distância 
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• Participação em encontros regionais de aprofundamento sobre os temas: 

Precarização do Ensino em Serviço Social, Exame de Proficiência e 

Título de Especialista em Serviço Social; 

• Estudo sobre Residência em Serviço Social  

• Organização de Grupo de Trabalho sobre Serviço Social e Educação e 

Programa de Capacitação Continuada. 

 
 

VI. COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Elaboração de um projeto de divulgação, na Conferência Mundial de 2006, 

da Conferência de 2008 no Brasil, submetido à EMBRATUR, o qual foi 

aprovado e obteve o valor de 30.000,00, o que contribuiu  nos gastos dessa 

preparação e custeio de mais uma passagem e hospedagem para uma 

conselheiro do CFESS em sua viagem a Munique. O Convention Bureau da 

Bahia também nos apoiou enviando seu representante, que contribuiu com 

material e trabalho no Stand do Brasil em Munique. 

 

• Participação na Conferência Mundial de 2006, na Assembléia Geral da FITS 

e na Reunião do Comitê Executivo (eventos realizados em Munique, 

Alemanha), no período de 30/07 a 03/08/2006. O CFESS e a América 

Latina, estiveram representados por: Elisabete Borgianni, Rosa Stein e 

Joaquina Teixeira (do Brasil). Nestes eventos o CFESS apresentou um 
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Relatório das ações já empreendidas na preparação da Conferência Mundial 

de 2008, a ser realizada em Salvador-Bahia e um orçamento prévio (anexos 

1 e 2). Foi também organizada uma apresentação-convite na Plenária Final do 

Evento..  

 

Para estes eventos foram preparados, em conjunto com a DI, folders, 

banners, uma brochura bilingüe em versão portuguesa e espanhola e uma 

publicação do código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão em 

versão trilingüe (inglês-espanhol-português). 

 

Na reunião do Comitê Executivo, a conselheira Elisabete Borgianni foi 

indicada para a representação da América Latina e Caribe na Comissão de 

Direitos Humanos da FITS. 

 

Foi também indicada, para compor o grupo de especialistas que trabalhará a 

definição de Serviço Social da FITS, a professora Marilda Iamamoto. 

 

• Referente à preparação da Conferência Mundial de 2008, foi criada uma 

Comissão de Mobilização, constituída por um profissional de cada região, 

com notável trajetória na categoria (e algumas em relações internacionais). 

Na primeira reunião dessa comissão foram definidos os seus objetivos e 

atribuições, além de ter sido criado um e-mail do grupo.  

 

As conselheiras Rosa Stein e Ana Cristina Abreu estiveram em Salvador – 

Bahia, para uma visitação as várias empresas organizadoras de eventos, com 

a finalidade de avaliar suas potencialidades para uma futura escolha e 
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contratação. Foi solicitada a cada uma das empresas uma proposta de custos 

dos serviços de organização da conferência. 

 

• Participação em uma reunião do Comitê Mercosul realizada em Santiago do 

Chile e no Congresso Mundial de Escolas, ocasião em que foi refundada a 

Articulação Latino-americana de Ensino e Investigação de Trabalhadores 

Sociais (ALAEITS). Na reunião do Comitê Mercosul houve o ingresso da 

Venezuela e o interesse pelo ingresso do Chile. Foi também passada para o 

Brasil, a coordenação do Comitê Mercosul, ficando na pessoa de Elisabete 

Borgianni a coordenação e na pessoa de Joaquina Teixeira a co-coordenação. 

 

• Inserimos no Encontro Nacional CFESS/CRESS um grupo de deliberações 

sobre Relações Internacionais e encaminhamos para o próximo CBASS uma 

mesa de RI, um encontro latino-americano com a presença do Comitê 

Mercosul e da FITS (Presidente e Secretário Geral).no âmbito do exercício 

profissional.  

 

• No X ENPESS houve a participação em uma mesa de debate sobre a 

Organização Política da categoria na América Latina. 

 

2. ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

 

• Envolver o Conjunto CFESS/CRESS em uma campanha de parcerias com 

outros organismos e instituições, visando a Conferência Mundial de 2008. 
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3. ATIVIDADES DELIBERADAS E NÃO REALIZADAS 

 

• Realizar, em conjunto com a FITS, Universidades e outros organismos, um 

grupo virtual sobre Relações Internacionais – para acesso às redes de 

informações, pesquisas, trocas de experiências e formação de banco de 

dados.. 

 

• Identificar recursos e mecanismos que facilitem debates a distância 

preparatórios para a conferência mundial de 2008. 

 

 

VII. SEGURIDADE SOCIAL 

 

A concepção de seguridade social que orienta a atuação do CFESS não se 

limita às políticas de previdência, saúde e assistência social, conforme artigo 195 

da Constituição Federal. Com base em uma perspectiva ampla dos direitos 

necessários à garantida de condições de vida digna, defendemos uma abordagem 

que contempla o direito ao trabalho, à previdência social, à saúde, à assistência 

social, à habitação, ao transporte, à proteção à infância e adolescência.  

Desse modo, o relatório a seguir, sedimentado na plataforma de trabalho da 

gestão “Defendendo Direitos, Radicalizando a Democracia”, abrange a atuação do 

CFESS nas diversas frentes que têm por objetivo reafirmar direitos, como uma 

mediação necessária à luta por uma sociedade justa e igualitária. 
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Atividades Desenvolvidas no Âmbito das Representações 

 

1. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO CONSELHO NACIONAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CONANDA 

Conselheira representante: Elisabete Borgianni 

 

• Participação em 07 Assembléias Ordinárias do CONANDA, em posição de 

conselheira titular do segmento da sociedade civil, desenvolvendo as seguintes 

atividades: 

 -Aprovação do Sistema Nacional de Atendimento Sócio- educativo- 

SINASE.  

• Participação na Teleconferência com todos os Conselhos de Direitos do 

Brasil, que tratou do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo-

SINASE (Brasília, 13 de julho de 2006).  

• Debate e deliberações sobre o Substitutivo da Deputada Tetê Bezerra 

(PMDM/MT) sobre o Projeto de Lei da Adoção. 

• Organização do Encontro Nacional do CONANDA com os Conselhos 

Estaduais, Municipais de capitais e Distrital. 

• Análise e debates sobre os Orçamentos de 09 Ministérios que têm ações 

referentes à criança e o adolescente. 

• Conhecimento e análise dos resultados da Pesquisa feita pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro- URFJ, a pedido do CONANDA, sobre os 47 

projetos aprovados para receberem recursos oriundos da Petrobrás. 

• Elaboração do Manifesto do CONANDA sobre a violência contra crianças no 

Brasil, sob o título: Cuidado, proteção e justiça para as crianças brasileiras.  
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• Participação na Reunião do CONANDA com o Conselho Nacional de 

Assistência Social –CNAS para discussão do Plano Nacional de Convivência 

Familiar e Comunitária. 

• Participação na aprovação da Nota Técnica do Conanda acerca do Plano 

Estadual de Atendimento de Medidas Socioeducativas, elaborado pela 

Fundação Estadual do Bem estar do Menor-Febem/SP. 

• Participação na aprovação da Resolução 115 de 29/05/06 que dispõe sobre 

os critérios para aplicação do orçamento de 2006 da Subsecretaria de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA) e do Fundo 

Nacional para a Criança e o Adolescente(FNCA) dos Programas Promoção e 

Defesa da Criança e do Adolescente, Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. 

• Participação na Análise e Aprovação do Plano Nacional de Promoção, Defesa 

e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária. 

• Participação nos debates do Conanda sobre “Trabalho Doméstico x Piores 

Formas de Exploração do Trabalho Infantil”.  

• Participação na apresentação e debate sobre a Pesquisa do Perfil 

Organizacional das Delegacias Especiais de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública-

SENASP. Apresentação feita ao plenário do Conanda em 13 de setembro de 

2006. 

• Participação nos debates e encaminhamentos sobre a Situação do Sistema 

Nacional de Informação da Infância e Adolescência- SIPIA, Módulos I, II, III 
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e IV, a partir da apresentação feita pelo Sr. Geraldo Garcia, Coordenador 

Geral do SIPIA. 

• Participação nos debates e análises sobre a Situação das Medidas Sócio-

educativas, tendo como referência o Relatório de Inspeção da OAB/CFP, o 

Parecer do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades 

Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente- FONACRIAD e o Diagnóstico elaborado pela Sub-Secretaria dos 

Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Nacional dos Direitos 

Humanos- SPDCA/SEDH.(Brasília, outubro de 2006). 

• Participação nos debates sobre a Eleição da sociedade civil no Conanda, no 

Seminário promovido pelo Fórum DCA em outubro de 2006. 

• Participação na Comissão de Articulação e Comunicação, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 

• Elaboração do Plano de Comunicação do Conanda, juntamente com a ANDI; 

• Aperfeiçoamento da Resolução 105 do Conanda, que trata dos Parâmetros 

para a Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, com a edição das Resoluções 106 e 116 que aperfeiçoam a 

Resolução 105. 

• Elaboração, para aprovação no Plenário do Conanda, dos Parâmetros para a 

Formação Continuada de Atores do Sistema de Garantias dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, contando com a Consultoria das Profas. Vera Lion 

e Maria de Lourdes Alves Rodrigues. consultoria das Profas. do Sistema de 

Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Elaboração dos Parâmetros sobre Fundos da Criança e do Adolescente, com 

a assessoria de Maurício Vian; 
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• Elaboração dos Parâmetros sobre Conselhos Tutelares, com a assessoria do 

Consultor, Prof. Wanderlino Nogueira; 

• Debates e encaminhamentos sobre a VII Conferência Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente- definição do tema da Conferência, 

palestristas, data e local. 

   

• Participação em 07 Reuniões do segmento da sociedade civil do Conanda com 

o secretariado do Fórum DCA. 

• Participação, representando o CFESS, e a convite do CRESS/1ª Região, no 

III Encontro Estadual dos assistentes sociais trabalhadores da área 

sóciojurídica, proferindo a palestra “Assistentes sociais na luta contra a 

violação de direitos no Brasil da Contra-reforma- o exemplo do Sistema de 

Garantias de direitos da Criança e do Adolescente. O Encontro ocorreu nos 

dias 29 e 30 de junho de 2006 em Belém  do Pará. 

• Participação, representando o CFESS, no Seminário Justiça Juvenil: O 

Modelo Brasileiro-Debate para Posicionamento da Associação Nacional dos 

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED) sobre a natureza da 

medidas sócio-educativas, Justiça Juvenil no Brasil e psiquiatrização das 

medidas sócio-educativas, proferindo a Palestra O atendimento ao adolescente 

autor de ato infracional no Brasil-riscos da torporização psíquica e/ou 

ideológica. Seminário realizado em São Paulo, nos dias 06 e 07 de dezembro de 

2006. 
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2. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

Conselheira representante: Ruth Ribeiro Bittencourt 

 

O CFESS possui representação nos seguintes espaços vinculados a Política 

Nacional de Saúde: 

 

Conselho Nacional de Saúde (CNS): (conselheira titular) 

 Instância máxima de deliberação e fiscalização do Sistema Único de Saúde 

(SUS) funciona como um órgão colegiado, composto, paritariamente, por 

usuários, profissionais de saúde e representantes do governo e prestadores de 

serviços. 1 Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde nas três instâncias federativas, com reuniões mensais  de 

dois e/ou três dias, dependendo do volume da pauta do mês.  

Desde setembro o CFESS é conselheiro titular e compõe a Mesa Diretora do 

CNS, representando o segmento dos trabalhadores da saúde. 

 1. Participação em Comissões e GTs do CNS: 

a) Comissão de Finanças (COFIN)- reuniões mensais 

b) Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH)-reuniões 

mensais. 

c) GT do CNS sobre Residência Multiprofissional em Saúde 

 

 

                                                 
1 50% de entidades representantes do segmento de usuários, 25% de entidades do segmento dos 
trabalhadores de saúde e 25% de representantes do governo e dos prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos. 
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Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da área da Saúde 

(FENTAS) 

É um Fórum de articulação e deliberação política em defesa do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e de discussão democrática sobre questões pautadas no CNS 

no sentido de subsidiar e defender a posição do fórum no CNS, com atuação 

permanente de representação de trabalhadores em suas diversas formas de 

organização: associações, federações e confederações nacionais de 

trabalhadores e conselhos federais de fiscalização do exercício profissional 

das profissões da saúde2. Atua através de reuniões mensais, que antecedem as 

reuniões do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

 

Fórum Permanente Mercosul para o Trabalho em Saúde 

Criado em abril de 2004, é um espaço de diálogo entre gestores e 

trabalhadores da saúde, sob a responsabilidade institucional do Departamento 

de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde/MS. Suas reuniões são bimestrais. 

 

Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS) 

Constituída em maio de 2004, através da Portaria nº. 827/GM, de caráter 

consultivo, vinculada ao Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho 

em Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/MS se 

propõe a desenvolver ações de regulação profissional para as profissões e 

ocupações da área de saúde. Suas reuniões são trimestrais. 

                                                 
2 Resolução nº. 287/98 do CNS: Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 
Social e Terapia Ocupacional.  
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Coordenação Nacional contra o Ato Médico 

 Participação, juntamente com diversas entidades nacionais das categorias 

profissionais da área de saúde brasileira, da Coordenação da Campanha "Não ao 

Ato Médico”, em repúdio ao Projeto de Lei que definia o Ato Médico (PLS 

025/2002), desenvolvendo diversas reuniões (tanto em Brasília quanto nos 

estados da federação) audiências públicas, ações no Congresso Nacional, 

manifestações públicas nos estados com bottons, faixas e camisetas. 

 

Atividades desenvolvidas nessas frentes de atuação: 

• Participação em 12 reuniões do FENTAS e do CNS, com discussões, 

desdobramentos e encaminhamentos dos seguintes temas: 

a) Gestão da Educação na saúde: 

• Reforma Universitária; 

• Residência Multiprofissional; 

• Pólos de Educação permanente; 

• Hospitais Universitários e hospitais escolas; 

• Abertura de novos cursos na área da saúde (presencial e à distância); 

           b) Aprovação de Políticas de Saúde: 

• Política Nacional de práticas integrativas e complementares do SUS;  

• Política Nacional de Saúde da pessoa Idosa; 

• Política Nacional de atenção integral ‘a saúde de adolescentes e de 

jovens; 

• Política Nacional de saúde integral da população negra;  

• Política Nacional de Comunicação do CNS; 

• Política de Educação Permanente para o Controle social no SUS; 
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• Política Nacional de Saúde bucal – programa Brasil sorridente; 

• Política Nacional de regulação do MS; 

• Política Nacional de Atenção básica; 

c) Aprovação de Protocolos, Diretrizes e planos para a saúde: 

• Diretrizes Nacionais de implementação do PCCs SUS 

• Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão; 

• Plano de contingenciamento do Brasil para uma pandemia de influenza;  

• Hanseníase como problema de saúde pública no Brasil; 

d) Deliberações, recomendações e Resoluções discutidas e/ou aprovadas 

sobre gestão do trabalho na área da saúde: 

• Aporte de recursos públicos para Planos de Saúde; 

• Contratação de serviços assistenciais no âmbito do SUS; 

• Terceirização de gestão e gerencia dos serviços de saúde; 

e) Representação do CNS em eventos nacionais e internacionais: 

• FSM, FSB; Congressos e eventos nacionais e estaduais; 

 

• Participação no processo eleitoral do CNS: elaboração do regimento 

eleitoral, organização da mesa eleitoral, articulação política de composição 

do segmento dos trabalhadores e candidata a conselheira titular pelo 

segmento dos trabalhadores de saúde;  

• Participação na solenidade de Posse dos novos conselheiros do CNS, 

eleitos dia 31 de agosto/06 em Brasília; 

• Eleição da Comissão Provisória do CNS, instituída dia 15/09/06 para 

preparar o processo eleitoral de eleição do presidente do CNS (eleita 

representante do segmento dos trabalhadores na referida Comissão). 
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• Participação em 06 reuniões da Comissão Provisória do CNS para a 

preparação de todo processo eleitoral da presidência do Conselho e a 

reorganização do novo Conselho; 

• Participação nas duas reuniões mensais (novembro e dezembro) da 

Mesa Diretora do CNS como membro titular, eleita, no segmento dos 

trabalhadores de saúde, para preparação de pauta e outros 

encaminhamentos; 

• Participação na coordenação da Oficina de Educação Permanente para 

o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), para os conselheiros do 

CNS nos dias 06,07 e 08/11/06 em Brasília; 

• Participação em reuniões da COFIN que trataram dos seguintes 

temas: 

• Análise da Execução orçamentária mensal de 2006; 

• Regulamentação da Emenda Constitucional 029(EC 29) 

• Orçamento/ Contingenciamento da Saúde;  

• Lei Orçamentária 2006 

• Proposta Orçamentária para 2007 

• Estratégias de negociação junto ao Parlamento e Executivo; 

• Participação na oficina regional sobre as Diretrizes Nacionais para o 

processo de educação permanente no controle social do SUS, promovida 

pela ABEPSS em Fortaleza de 12 a 16 de junho/06; 

• Manutenção da participação no movimento coletivo contra o Projeto 

de Lei nº. 025/2003 que define o Ato Médico em audiências, atividades, 

manifestações e debates desenvolvidos pela frente para publicizar 

posicionamentos contra o referido PL: atividades presenciais, apoio 

logístico, financeiro, divulgação; 



 58 

• Participação em audiências públicas no Senado Federal e com as duas 

coordenações (Contra e A favor do Ato Médico), buscando um consenso 

possível na elaboração do documento final para o PL025/2003, o que foi 

obtido em outubro/06; 

• Preparação e participação do FENTAS na 3ª Conferência Nacional de 

Gestão do trabalho e Educação em Saúde que ocorreu nos dias 27 a 

30/03/06 em Brasília, promovendo a: 

• articulação no âmbito do CNS para assegurar a participação dos 

trabalhadores nas comissões organizativas, mesas e plenárias; 

• inclusão de indicação de painelistas nas diversas mesas: indicada a 

assistente social Inês Bravo para compor a mesa sobre controle 

social; 

• garantia de participação dos trabalhadores sem assento no CNS; 

• reunião com 26 assistentes sociais presentes a conferência. 

• Participação na 4ª Conferência de Saúde Indígena que ocorreu nos 

dias 27 a 31/03/06 na Pousada do Rio Quente, em Goiás, com: 

• indicação de nomes para painelistas: indicada a assistente social 

Osnalia Ribeiro de Almeida para a mesa sobre o trabalho dos 

profissionais não índios nos distritos indígenas; 

• preparação e distribuição de material de divulgação sobre o tema;  

• Participação no 11º Congresso Mundial de Saúde Coletiva e 18º 

Congresso brasileiro de Saúde Coletiva, promovido pela ABRASCO, no 

período de 21 a 25 de agosto no Rio de Janeiro: 

• como delegada do CNS, representando o CFESS. 

• participando das conferências, palestras e oficinas; 
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• Organizando o stand do CNS, com orientações e distribuição 

de material; 

• Participação no Seminário de Qualificação em Orçamento Público, 

promovido pelo Fórum Nacional de defesa da criança e do 

adolescente/Secretaria Especial de DH, em Brasília nos dias 29,30 e 31 de 

agosto/06 em Brasília; 

• Participação em três reuniões do Fórum Permanente Mercosul do 

Exercício Profissional, dando continuidade às discussões sobre o livre 

exercício/circulação dos profissionais de saúde nos países membros, 

Código de ética e lei de regulamentação das profissões de saúde; 

• Participação na Oficina do SGT11 do Mercosul no 11º Congresso 

Mundial de Saúde Coletiva e 18º Congresso brasileiro de Saúde Coletiva, 

dias 23 e 24/08/06 no RJ; 

• Participação no Fórum Permanente Mercosul para o trabalho em 

Saúde “ampliado” na XXVII reunião do GT11-Brasil dias 24,25 e 26, em 

Brasília, como palestrante sobre os “Avanços e desafios para a integração 

no Mercosul”; 

• Elaboração de texto sobre “Avanços e desafios para a integração do 

Serviço Social no Mercosul” para publicação em revista produzida pelo 

Ministério da Saúde; 

• Participação em duas reuniões da Câmara de Regulação. 
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3. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO CONSELHO NACIONAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO - CNDI 

 

Conselheiras Representantes: Simone Almeida (fevereiro a setembro de 2006) 

e Neile Pinheiro (setembro a dezembrode2006) 

 

Reuniões Plenárias, Reuniões de Comissões e outros eventos: 

 

• 09 e 10/02/2006 – Preparação para a Conferência Nacional dos 

Direitos do Idoso; 

• 06 e 07/04/2006 – Preparação para a Conferência; Apresentação das 

atividades do CNAS; discussão sobre a regulamentação do Artigo 40 do 

Estatuto do Idoso, com a participação dos representantes da ANTAQ – 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários; 

• 23 a 26/05/2006 - I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 

Idosa, tendo a conselheira Simone Almeida como Relatora do Grupo 

Temático  

• da Previdência Social.    

• 15 e 16/06/2006 – Avaliação da Conferência Nacional; Estratégias 

para a construção do Plano Nacional; Compatibilização das deliberações da 

Conferência; 

• 03 e 04/08/2006 – Preparação do processo eleitoral da sociedade 

civil do conselho; 

• 06/10/06 – Posse dos novos conselheiros do CNDI, tendo o CFESS 

indicado a conselheira Neile  Pinheiro como titular e a conselheira Simone, 

para a suplência. 
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• 12/12/2006 – Seminário sobre Violência contra a Pessoa Idosa; 

• 13 e 14/12/2006 – Participação nas seguintes atividades: 

• Reunião da Comissão de Políticas Públicas, visando análise e 

contribuições para o Plano de Ação/2007 da SEDH, para a 

Política Social do Idoso;  

• Estudo para sistematização das deliberações da I Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ficando a conselheira 

Neile responsável pelo Eixo da Previdência Social. 

  

 

4. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO CONSELHO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS 

Conselheira Representante: Ivanete Boschetti 

 

Entre os meses de janeiro a abril de 2006, o CFESS atuou na articulação com 

movimentos sociais, sobretudo entidades sindicais como CUT, CNTSS e 

FASUBRA, com vistas a concorrer no processo eleitoral do CNAS. Essas duas 

entidades já tinham assento no CNAS e são parceiras históricas do CFESS no 

âmbito do CNAS. No processo de discussão e articulação, foi acordado o apoio do 

CFESS para reeleição da CNTSS e FASUBRA e seu apoio para eleição do CFESS. 

No dia da eleição, contudo, essas entidades, e outras federações sindicais 

profissionais ligadas à CUT votaram e elegeram para titulares a CNTSS, a 

FASUBRA e a FENAS (Federação Nacional dos Assistentes Sociais) e não votaram 

no CFESS, rompendo o acordo. Logo após as eleições, o CFESS, em conjunto com 

ABEPSS e ENESSO, publicou uma nota com sua avaliação política sobre o processo 

eleitoral e seu resultado, que se encontra em anexo. O CFESS ficou com a segunda 
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suplência, e desde então participa do CNAS nessa condição, o que lhe garante voz, 

mas não lhe garante voto nas plenárias do CNAS.  

As principais atividades realizadas como conselheira suplente no segmento 

dos trabalhadores, foram: 

• Participação em 5 plenos do CNAS, a partir do mês de agosto; 

• Participação na Comissão de Financiamento do CNAS, sendo que a 

principal atividade foi a análise da proposta orçamentária do MDS para 

2007. Nessa Comissão, a posição do CFESS foi defender a ampliação do 

orçamento para todos os programas, pois a proposta do MDS ampliava o 

orçamento global do Fundo Nacional de Assistência Social, mas reduzia o 

montante para alguns programas. Do debate e embate político, a maioria da 

Comissão votou pela aprovação da proposta orçamentária, com indicação ao 

MDS para ampliar os recursos; 

• Participação no GT criado no âmbito do CNAS para analisar a 

proposta de NOB/RH/SUAS elaborada pelo MDS. Nesse GT, o trabalho 

consistiu em solicitar contribuições da sociedade civil para a 

NOB/RH/SUAS, analisar as contribuições recebidas pelo CNAS, trabalhar 

na redação final do documento, e apresentar ao pleno do CNAS o resultado 

do trabalho do GT. Nesse grupo de trabalho, e também no pleno do CNAS, 

a posição do CFESS foi defender as contribuições elaboradas pelo 

Conjunto CFESS/CRESS e aprovadas no Encontro Nacional CFESS/CRESS. 

As proposições do Conjunto CFESS/CRESS foram aprovadas, com exceção 

da proposta de criar, no FNAS, uma rubrica específica para repasse dos 

recursos do governo federal aos fundos municipais e estaduais, destinados 

à remuneração de servidores concursados. Na votação dessa matéria no 

pleno do CNAS, o CFESS não pôde votar, devido à sua condição de 
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suplente, e a proposta vencedora foi a do MDS, de manter os recursos 

para remuneração de trabalhadores inserida nos pisos de proteção básica 

e especial, repassados para financiamento dos programas e projetos. O 

documento, com todas as propostas aprovadas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS está em anexo;  

• Participação na Reunião Plenária Ampliada do CNAS, realizada em São 

Luis-MA, quando o GT/NOB/RH/SUAS, apresentou a primeira versão do 

documento, bem como as proposições polêmicas;  

• Participação nos debates no âmbito do CNAS para discussão do Plano 

Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. 

 

5. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR – CONSEA 

Conselheiro Representante: Ronaldo Camargos 

 

• Participação nas plenárias do CNSEA realizadas nos meses de março 

e abril; 

• Participação na vídeo-conferência  preparatória para o Encontro 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que ocorreu em 11 de abril; 

• A partir de maio o CFESS por uma decisão do Pleno e da avaliação do 

conselheiro representante, decidiu não permanecer no CONSEA. O que 

balizou esta decisão foi o fato de que este Conselho tem somente um 

caráter de assessoramento à presidência da República e não um caráter 

deliberativo na consolidação das políticas de segurança 

alimentar. Foi observado e avaliado pelo representante uma forte 

fragmentação das discussões e dificuldade para exercitar a 
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intersetorialidade necessária para ampliação e consolidação das políticas 

públicas de segurança alimentar. A maioria do conselho era constituída de 

pessoas da sociedade civil e a representação 

governamental era minoritária, pois o mesmo não tinha paridade. Os 

debates tinham forte caráter administrativo e poucas avaliações políticas 

eram realizadas, pois as pautas deste conselho se resumiam a abordar 

questões burocráticas. 

• No período em que permaneceu no CONSEA o CFESS contribuiu de 

forma efetiva na elaboração da proposta da Lei Orgânica de  Segurança 

Alimentar e Nutricional – LOSAN, que foi enviada ao Congresso no ano 

de 2006 para discussão e aprovação. 

 

6. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO FÓRUM NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – FNAS 

Conselheiras representantes: de janeiro a maio – Ivanete Boschetti 

de junho a dezembro – Juciméri Silveira  

• Até maio, as 3 reuniões do FNAS se dedicaram basicamente ao 

debate sobre eleição do CNAS e preparação da participação do FNAS na 

plenária ampliada do CNAS de março de 2006; 

• Até dezembro o FNAS deu centralidade no debate sobre a relação 

com os demais fóruns e a preparação para a Reunião Ampliada do CNAS em 

novembro, pautando especialmente a NOB-RH-SUAS. 

• Na Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de 

Assistência Social, em 23 de novembro, as entidades participantes do 

FNAS, dentre elas o CFESS com observado, realizaram reunião com 

representantes de fóruns e conselhos de Assistência Social, com o 
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objetivo de divulgar as ações do FNAS, que debaterá com prioridade a 

vinculação de recursos do orçamento da Seguridade Social (PEC 431). 

 

7. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO FÓRUM NACIONAL DE REFORMA 

URBANA (FNRU) 

Durante o ano de 2006 o CFESS não pôde dar continuidade à sua inserção neste 

Fórum, devido ao afastamento da Conselheira que assumiu essa representação e 

diante da impossibilidade de outro/as Conselheiro/as ocupar o espaço. 

 

8. REPRESENTAÇÃO DO CFESS NO FÓRUM BRASIL DE ORÇAMENTO (FBO) 

Conselheiras representantes: Ivanete Boschetti e Elisabete Borgianni 

 

• O Fórum Brasil de Orçamento reúne diversas entidades da sociedade 

civil em torno do objetivo comum de defender orçamento público e 

acompanhar a execução orçamentária e realiza assembléia uma vez ao ano. 

Em 2006 a assembléia ocorreu durante o Fórum Social Brasileiro, no qual a 

representação do CFESS não pôde estar presente; 

• Durante o FSB, o FBO organizou um debate sobre o orçamento 

público, no qual o CFESS e todas as entidades participantes constam como 

organizadoras; 

• O FBO organizou diversos debates regionais para analisar e debater 

a proposta orçamentária do governo federal para 2007; 

• Todas as entidades do FBO assumiram o custeio de um estudo 

analítico sobre a proposta orçamentária do governo federal para 2007. O 

resultado desse estudo foi publicado pelo FBO, com participação de todas 
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as entidades participantes e constitui um importante subsídio para 

compreender o orçamento federal. 

 

Outras Atividades Realizadas pela Comissão de Seguridade Social  

• Socialização sistemática da atuação do CFESS nos espaços de 

representação, mediante divulgação das ações no boletim eletrônico 

CFESS Informa; 

• Participação na Reunião Plenária Ampliada do CNAS, em Belém, em 

março de 2006, a convite do CNAS, para debater a proposta de 

NOB/RH/SUAS elaborada pelo MDS. Nesse debate, o CFESS apresentou 

uma primeira análise crítica e sugestões pra melhoria do documento 

apresentado pelo MDS; 

• Constituição de GT, composto pelas Conselheiras Ivanete Boschetti, 

Juciméri Silveira e Ana Cristina, para analisar e emitir parecer sobre o 

Guia de Orientação Técnica para Trabalhos com Famílias, elaborado pelo 

MDS; 

• Participação no I Simpósio sobre o Sistema Único de Assistência 

Social /SUAS – em Rondônia. Data e local: 16/05/2006- Porto Velho. 

Conselheira: Simone de Almeida. 

• Participação no Seminário “Serviço Social e a Política Pública de 

Saúde”, realizado pelo CRESS 6a Região –MG. Conselheira: Simone de 

Almeida. Data e local: 20/10/2006- Belo Horizonte. 

• Participação no 3o Encontro de Assistentes Sociais com atuação em 

Conselhos de Segmentos e Políticas Públicas – realizado pelo CRESS 6a 

Região-MG. Data local: 27/11/2006 – Belo Horizonte. Conselheira: Simone 

de Almeida.   
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• Levantamento da participação dos CRESS em Conselhos de Políticas e 

de Direitos; 

• Elaboração de texto com resultado do levantamento sobre Conselhos 

e apresentação no Encontro Nacional CFESS/CRESS; 

• Organização de mesa sobre os Conselhos de Políticas e de Direitos, 

durante o 35 Encontro Nacional CFESS/CRESS, com realização de 

palestra e apresentação do levantamento obtido junto aos CRESS; 

• Realização de uma oficina sobre Movimentos Sociais durante o Fórum 

Social Brasileiro, em conjunto com a UFRN; 

• Participação na Oficina sobre Controle Social promovida  

pelo CNS durante o Fórum Social Brasileiro, em abril de 2006; 

• Participação na Oficina "O SERVIÇO SOCIAL E O TRABALHO COM 

FAMILIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, promovido pelo MDS e PUC-SP, 

em 04 de agosto de 2006, São Paulo – SP; 

• Semana do Assistente Social. Palestra proferida: “Consolidação do 

SUAS no Brasil e o exercício profissional”, representação da conselheira 

Jucimeri Sivleira. Realização: CRESS 19ª Região Data e local: 11 de maio 

de 2006, Goiânia - GO 

• I Encontro Estadual da Política de Assistência Social – 

NOB/RH/SUAS. Palestra proferida: “Recursos Humanos e Seguridade 

Social – A perspectiva da implantação da NOB/RH – SUAS”- conselheira 

Jucimeri Silveira. Realização: Secretaria de Estado do Trabalho, 

Assistência Social e Economia Solidária. Data e local: 10 de setembro de 

2006, Campo Grande – MS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Esta gestão vem marcando sua atuação na consolidação dos 

princípios e compromissos éticos e políticos inscritos na legislação 

profissional. 

 

 O volume do trabalho revela o amadurecimento e refinamento do 

processo de discussão implementado no ano de 2006, o que amplia 

nossas perspectivas e nos fortalece para enfrentar os desafios 

impostos pela conjuntura no ano que se inicia. 

 

 Nesse sentido, o trabalho realizado neste segundo ano de 

gestão, só veio aperfeiçoar e aprofundar nossos instrumentos 

conceituais e nossas estratégias de luta em defesa da profissão, dos 

direitos sociais, da liberdade e da democracia. 

 

________________ 

Elisabete Borgianni 
Presidente do CFESS 

 

Brasília, 19 de março de 2007 
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