Memória de Reunião do

FÓRUM NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SUAS
Data

Coordenação

Memória

23 e 24/2/2012

Esther Luiza de Souza Lemos (CFESS)

André Y. dos Santos (COTEC-CFP)

Participantes: Rita de Cássia Bittencourt (COFFITO); Paula M. Butture (FETSUAS-PR); Esther Luiza de Souza
Lemos (CFESS); Washington de Bessa Barbosa Júnior (GNPe); Ariadyne Luz (FENAPSI); Marliange da Silva
(FETSUAS-SC); Solange Leite (FETSUAS-PR); Luisa M. de Oliveira (UBAM e FETSUAS-DF); Jane Clemente
(FENATIBREF - Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas); Marilena Silva (FETSUAS-PR); Ricardo Antunes de Abreu (FNS); Daniela Neves (ABEPSS);
Márcia Mansur (CFP); Margareth Dallaruvera (FENAS); José Naum (ABRATO); André Y. dos Santos
(Assessor - CFP).

Assunto
1 - Informes

Discussões e Encaminhamentos
1.1 - Reconhecimento de Fóruns Estaduais já
efetivados, em funcionamento: FETSUAS: AL, AM,
BA, PA, PR, RS, RN, SC, SP.
1.2 - Listagem das Entidades Nacionais: FENAS,
CFESS, ABEPSS, GNPe, FNS, FENAPSI, CFP, ABEP,
ABRATO, COFFITO, ABA, CFED, UBAM, FENADV,
CF/OAB, COFECON, FENAD, FEBRAD, CFA, CFC,
Confederação Nacional dos Contadores.
Encaminhamentos: a) Listagem reconhecida tendo
como base a Resolução 17, incluindo as entidades
nacionais de natureza sindical, de ensino e pesquisa,
de fiscalização do exercício profissional, de
representação/categoria profissional; b) Realiza
levantamento das demais organizações nacionais,
considerando manifestação da Educação Física, da
Nutrição e dos trabalhadores do Ensino Médio; c)
Reconhece os pedidos de inclusão da FENATIBREF e
da CONFETAM; d) Enviar correspondência
informando do processo histórico do FNTSUAS a
todos; e) No momento oportuno pautar o papel das
respectivas profissões na Assistência Social.
1.3 - Recebido Oficio 105\2011 do CNAS em
resposta ao Ofício FNTSUAS 02\2011. O documento
foi enviado a todos por e-mail.
Encaminhamento: Envio de Ofício ao CNAS
alertando de que a CBO (Cadastro Brasileiro de
Ocupações) não é o referencial mais adequado para
as ocupações na assistência social e que o FNTSUAS
se coloca a disposição para contribuir.
1.4 - Recebido Ofício 107\2011 do CNAS em
resposta ao Ofício FNTSUAS 06\2011, no qual o
CNAS reconhece a posição do FNTSUAS que a
Resolução 17 é dinâmica e que o Fórum é "um
importante parceiro nesta construção".
1.5 - Recebido documento do FETSUAS-PR,
informando discussões e andamentos.
1.6 - Recebido informe do FETSUAS-CE, a ser
instalado no dia 2 de março.
1.7 - Recebido informe do FETSUAS-SC.
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1.8 - Recebido informe de que o FETSUAS-RN está
elaborando o PCCS.
1.9 - Recebido informe do FETSUAS-SP, com
protestos contra a eleição do CMAS da cidade de
São Paulo. Encaminhamento: enviar Ofício de apoio
ao FTSUAS-SP.
1.10 - Recebido informe sobre PLs: PL 7772/2010 do
Nelson Proença; PL 7424/ 2010 do Dr. Rosinha
(sobre profissionais da área de dependência
química), que foi rejeitado pela Câmara de
Regulação de Trabalho no SUS na Câmara dos
Deputados.
1.11 - Recebida cópia da Resolução 01/2012 que
oficializa as deliberações da Conferência Nacional
de Assistência Social.
1.12 - Houve aprovação da Lei do SINASE (Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - Lei
12.594/2012).
1.13 - Informe da Moção do FNTSUAS para o
CREFITO-10 e CEAS-SC em que se solicita que o
representante do CREFITO para a Assistência Social
seja um Terapeuta Ocupacional. Encaminhamento:
Enviar Ofício ao COFFITO recomendando que nas
representações em Conselhos e Fóruns seja
indicado um Terapeuta Ocupacional.
1.14 - Informe da Jane/FENATIBREF sobre a Oficina
Nacional para apresentação do Plano Nacional de
Capacitação do SUAS e composição da Mesa. O
FNTSUAS estará na Mesa de Abertura e profissionais
de diferentes categorias farão exposição.
Encaminhamento: a) reiterar Ofício FNTSUAS
03/2011 e 08/2011 cobrando posicionamento do
MDS/CNAS, reafirmando a posição do FNTSUAS de
ser ouvido previamente a respeito de questões que
envolvam os trabalhadores tratadas pelo MDS/CNAS
e solicitando que os FETSUASs sejam representados
de acordo com o FNTSUAS; b) membros do
FNTSUAS discutirão o assunto por e-mail; c)
desenvolver um mecanismo para exercitar a relação
de retroalimentação entre as contribuições do...
1.15 - Encaminhamento: enviar Ofício ao
CNAS/MDS informando-os sobre os FETSUASs
consolidados.
1.16 - Encaminhamento: Elaborar e socializar
Planilha com controle dos Ofícios enviados e
recebidos do/pelo FNTSUAS.

1.17 - Informe do FORTSUAS-Sul (Fórum Regional de
Trabalhadores do SUAS) de que foi realizado seu 1o
Encontro nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012 em
Florianópolis-SC.
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2 - Definições sobre a
realização da plenária
do FNTSUAS em
março 2012 e
definição do mandato
da atual Coordenação
Nacional: vencimento
para 31 de março de
2011 (data da eleição)
ou 06 de julho de
2011 (data de posse e
primeira reunião da
Coord. Nacional)

Encaminhamento: a) Em função desse informe
foram revistas as siglas vigentes que passam a ser
FNTSUAS, FORTSUAS, FETSUAS, FRSUAS e FMSUAS;
b) Organizar estratégias de dinamização entre os
Fóruns (por região); c) desenvolver um mecanismo
para exercitar a relação de retroalimentação entre
as contribuições do FNTSUAS e FETSUAS; d) refletir
sobre formas de financiamento do FNTSUAS; e)
deslocamento do FNTSUAS para as 5 grandes
regiões do Brasil para discutir as questões
relevantes para os trabalhadores, a exemplo da
mesa de negociação.
4.3 Informe da FENAS de que no dia 12 haverá
Seminário Nacional sobre Mesa de Negociação
promovido juntamente a CNTSS/CUT, com convite
extensivo aos trabalhadores.
Ordem da pauta: será discutido amanhã os pontos
4, 5 e 1; hoje serão discutidos os pontos 2, 3, 6 e 7.
2.1 – Ficou definido que o mandato e posse é
contado a partir da eleição e não da primeira
reunião, e que se estende até a data de realização
da plenária de eleição.
2.2 Encaminhamento: dia 13 de abril será a Plenária
Nacional e dia 14 será a Oficina sobre Mesa de
Negociação. Organizarão a estrutura para a Plenária
Nacional: FENAS, COFFITO, GNPe, ABRATO e CFP
(Comissão Organizadora da Plenária Nacional), com
indicativo de participação da FETSUAS-RJ. A Pauta
da Plenária Nacional será: a) relatório de gestão da
COORDENAÇÃO FNTSUAS; b) apresentação dos
FETSUASs; c) aprovação da Carta de Princípios; d)
aprovação do Regimento Interno; e) definição da
nova Coordenação Nacional; f) definição do Plano
de Lutas 2012.

3 - Discussões e
conclusão da
sistematização e
consolidação da Carta
de Princípios do
FNTSUAS.

3.1 - Discussão realizada e sistematização concluída.
Direitos e Deveres ficam para o Regimento Interno.
Encaminhamento: Foi aprovada a Minuta da Carta
de Princípios, aguardando revisão da redação final.

4 - Discussões e
conclusão da
sistematização e
consolidação do
Regimento Interno do
FNTSUAS

Encaminhamento: Responsáveis por encaminhar
proposta de Minuta do Regimento Interno para
análise da Coordenação Nacional: ABRATO – Naum;
FENAS – Margareth; FETSUAS-PR – Solange;
FETSUAS-SC – Marla. Prazo para encaminhamento:
19 de Março de 2012.
Deverão propor/responder: O que é? Quem
compõe? O que compete? Qual periodicidade?
Guia para discussão: Plenário Nacional (composta
por todos trabalhadores presentes, FMTSUASs,
FETSUASs e Entidades Estaduais/Nacionais – com
voz e voto); Coordenação Ampliada/Nacional
(composta por FETSUASs e Entidades Nacionais –
com voz e voto); Coordenação Executiva (Entidades
Nacionais – com função executiva)

5 - Definição Cronograma de reuniões
ordinárias da
Coordenação 2012

5.1 Calendário: Datas das reuniões ordinárias da
COORDENAÇÃO FNTSUAS 2012: 22 de março

6 - Posicionamento do
Fórum quanto ao
compromisso de
implantação das
Mesas de
Negociações:
Nacional, Estaduais e
Municipais (proposta
Fórum no Encontro
Nacional dos
Trabalhadores SUAS)
definido na VIII
Conferencia Nacional
e a situação nestas
negociações dos
trabalhadores SUAS
integrantes dos
quadros de
empregados das
Organizações do
Terceiro Setor

7 - Discussões iniciais
acerca dos
encaminhamentos ao
CNAS para a discussão
do reconhecimento
das categorias de
trabalhadores SUAS
com formação de
ensino médio ou
fundamental

6.1 Encaminhamento: Compreensão da relação
entre competências profissionais e questões
trabalhistas. Expectativa de questões a serem
tratadas na Mesa de Negociação: PCCS, piso salarial,
30 horas de trabalho semanal, concurso público,
inclusão das categorias no concurso público.
Compreensão de que o FNTSUAS não senta à Mesa
de Negociação, mas tem papel de articulador e
fortalecimento dos laços de solidariedade que
levam às discussões e lutas dos trabalhadores para a
Mesa, reconhecida a necessidade de respeito as
peculiaridades de representação das categorias que
não tem instância sindical específica. Necessidade
de criar uma instância concomitante/paralela mais
ampla e de diálogo com a Mesa de Negociação com
a representação das organizações das respectivas
categorias e de diversas naturezas. Necessidade de
fazer chegar aos Municípios as informações,
publicização. Compreensão de que a Mesa de
Negociação é um espaço permanente de
enfrentamento e luta. Garantia de que no processo
de formação da Mesa de Negociação haja a
articulação entre as organizações de natureza
trabalhista, de formação e de fiscalização do
exercício profissional do conjunto de trabalhadores
do SUAS. Incentivo a ampla mobilização e
compartilhamento de responsabilidades para o
sucesso da valorização dos trabalhadores do SUAS.
Compreensão de que a Mesa de Negociação é
também espaço de pressão política pródesprecarização e melhoria das condições de
trabalho e de remuneração dos trabalhadores SUAS
na rede governamental e não-governamental.
Encaminhamento: enviar Ofício ao CNAS e MDS
cobrando diálogo sobre a Mesa de Negociação.
6.2 Encaminhamento: Pauta da próxima reunião:
Avaliação da participação do FNTSUAS na VIII
Conferência Nacional; Posicionamento do FNTSUAS
quanto à eleição da representação da Sociedade
Civil junto ao CNAS; Finalização do Regimento
Interno e Organização da Plenária Nacional;
Indicação da representação do FNTSUAS na Oficina
Nacional de Apresentação do Plano Nacional de
Capacitação; e discussão do reconhecimento das
profissões de ensino médio e fundamental como
trabalhador SUAS.

7.1 Encaminhamento: Solicitar aos FETSUAS que
enviem suas contribuições para fomentar o debate
acerca dos profissionais de ensino fundamental e
médio nos FETSUAS e FNTSUAS até dia 20 de março
de 2012.

8 - Solicitação de
inclusão da Educação
Física, Nutrição e
Psicopedagogia no
Fórum

8.1. Não houve deliberação a respeito, informe de
que há trabalhadores SUAS que se identificam como
Psicopedagogos, inclusive com convocação de
concurso público específico. Encaminhamento:
verificar a situação do trâmite do PL que
regulamentará a profissão de psicopedagogia
enviando Ofício para o proponente e concursos
públicos a respeito desta profissão.

Naum

