MEMÓRIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DOS
TRABALHADORES SUAS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2011 EM BRASILIA –
DF – DURANTE O ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES SUAS
(MINUTA)
Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e onze, por convocação
de sua Coordenação Nacional Provisória eleita em 02/12/2009, reuniram-se, no
Centro de Eventos do Hotel Saint Peter, as 17h00, em sessão plenária do Fórum
Nacional dos Trabalhadores SUAS, os representantes das Entidades Nacionais das
categorias reconhecidas e as que pleiteiam reconhecimento como trabalhadores da
Assistência Social, cuja memória fica assim registrada:
PRESENÇAS:
Representações das Entidades Nacionais:
•

ASSISTENTES SOCIAIS: CFESS, FENAS, ABEPSS;

•

PSICOLOGIA: FENAPSI, CFP;

•

PEDAGOGIA: GNPe;

•

SOCIOLOGIA: FNS;

•

ANTROPOLOGIA: ABA;

•

TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA: ABRATO e COFFITO;

•

ECONOMIA DOMÉSTICA: CFED;

•

MUSICOTERAPIA: UBAM;

•

ADVOGADOS: OAB;

•

NUTRICIONISTAS: ASBRAN;

•

TRABALHADORES ENSINO MÉDIO: ABRASCI e ABEDEV.

E,

também,

trabalhadores

suas

de

diversas

categorias,

totalizando

aproximadamente 167 (cento e sessenta e sete) pessoas.
MESA DA SESSÃO:
COORDENAÇÃO: Margareth Dellaruvera, representante FENAS e da Coordenação
Nacional provisória.
APOIO: Joari Aparecido Soares Carvalho (Telão).
COMPOSIÇÃO DO FÓRUM NACIONAL:
O FNTSUAS está composto por representações dos seguintes organismos
nacionais de representação das categorias dos trabalhadores suas:
•

FENAS – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS;

•

CFESS – CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL;

•

ABEPSS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM
SERVIÇO SOCIAL;

•

FENAPSI – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PSICÓLOGOS;

•

CFP – CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA;

•

GNPe – GRUPO NACIONAL DOS PEDAGOGOS;

•

FNS – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SOCIÓLOGOS;

•

ABA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA;

•

ABRATO

–

ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DOS

TERAPEUTAS

OCUPACIONAIS;
•

COFFITO – CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA
OCUPACIONAL

•

CFED – CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTAS DOMÉSTICOS;

•

UBAM – UNIÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA;

•

CF/OAB – CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL

•

CFA – CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO;

•

CFC – CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE;

•

COFECON – CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA;

•

ABEDEV

–

ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

EDUCADORES

DE

DEFICIENTES VISUAIS;
•

ABRASCI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CUIDADORES DE IDOSOS.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:
01. CARTA DE PRINCÍPIOS:
- Foi apresentada inicialmente a minuta da Carta de Princípios a qual passou a ser
imediatamente discutida pelos presentes, ponto a ponto e foi sendo aprovada, tendo
porém esta discussão não sido concluída integralmente em função do adiantado da
hora e a necessidade de restituição do local da reunião por término do período de
locação pelo CNAS que o patrocinou, assim como, pela necessidade de eleição da
Coordenação Nacional do Fórum.
A Carta em princípio e até análise da próxima plenária ficou assim redigida:
CARTA DE PRINCÍPIOS DO FÓRUM NACIONAL DOS TRABALHADORES DO
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNTSUAS.

Princípios norteadores de funcionamento do Fórum
1. Natureza
O Fórum Nacional dos Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social FNTSUAS

é

um

Fórum

nacional,

permanente,

de

representação

dos

trabalhadores em suas diversas formas de organização, seja associações e
federações nacionais de categoria, conselhos federais de fiscalização do
exercício profissional, confederações nacionais de trabalhadores. É um fórum de
articulação e deliberação política em defesa do Sistema Único de Assistência
Social e de discussão democrática sobre questões pautadas no Conselho
Nacional de Assistência Social no sentido de subsidiar e defender a posição do
Fórum no Conselho Nacional de Assistência Social.
2. Princípios fundamentais
O Fórum norteará suas atividades pelos seguintes princípios fundamentais:
1- Compromisso com os dispositivos da constituição federal referente à política
de Assistência Social.
2- Defesa do Sistema Único de Assistência Social e a legislação que

fundamenta sua execução tais como: Lei Nº. 8.742/93 (LOAS); Resolução Nº.
145/2004- Política Nacional de Assistência Social – PNAS; Resolução Nº.
130/2005 - Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS:
No. 269/2006 – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos da
Assistência Social NOB RH/SUAS; dentre outras.
3- Trabalho tendo como referência princípios éticos.
4- Respeito à identidade, à autonomia e à dinâmica própria de cada entidademembro.
3. Objetivos
Os objetivos do Fórum é a defesa da política de Assistência Social em especial
do Sistema Único de Assistência Social enquanto modelo de atendimento, tais
como:
1- Orientar os representantes em todas as instâncias que tenham poder
decisório nacional estaduais e municipais, contribuindo para a discussão e
definição da política de Assistência Social.
2- Articular com os órgãos ou entidades governamentais e não governamentais,
que tenham interface com a área da Assistência Social.

3- Articular com os Fóruns Estaduais dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social para construção de agenda comum.
4- Promover eventos ou atividades em defesa do Sistema Único de Assistência
Social.
5- Propor estratégias de acompanhamento e controle da execução da política
nacional de Assistência Social.
6- Receber denúncias e encaminhar aos órgãos competentes, sobre as
condições de trabalho dos servidores da Assistência Social, bem como do
atendimento aos usuários pela rede de serviços.
7- Participar de eventos e/ou movimentos que tenham interface com a
Assistência Social.
4. Deveres
As entidades que compõem o Fórum se comprometerão à:
1- Participar das discussões encaminhando sugestões e propostas.
2- Encaminhar denúncias, sugestões da situação dos trabalhadores de
Assistência Social a nível nacional e quando necessário problemas de
categorias.
3- Participar quando possível das reuniões do CNAS, subsidiando e dando
suporte aos conselheiros efetivos e suplentes.
5. Dos membros
O plenário do Fórum dos Trabalhadores do SUAS é constituído pelas Entidades
Nacionais de Categoria Profissional da área de Assistência Social e Entidades de
Trabalhadores do Setor de Assistência Social a saber:
1- Representantes efetivos e suplentes das Entidades Nacionais por Categoria
profissional que são os Conselhos, Federações e Associações Nacionais das
seguintes áreas:
•

Administração

•

Advocacia

•

Antropologia

•

Contabilidade

•

Pedagogia

•

Psicologia

•

Terapia Ocupacional

•

Serviço Social

•

Sociologia

•

Musicoterapia

•

Economia doméstica

•

Economia
Para se tornar membro do Fórum a entidade deverá se manifestar por escrito
seu interesse fornecendo uma breve descrição de seus objetivos e cópia do
estatuto e ata de reunião da diretoria autorizando o ingresso no Fórum.

6. Organização
1. A plenária do Fórum se constitui em instância máxima de deliberação.
2. A comunicação entre o Fórum e o CNAS/MDS deverá se fazer pelo próprio
Fórum e em papel timbrado do Fórum.
3. A Secretaria do fórum será na sede da entidade que o coordena devendo ser
atualizado seu endereço imediatamente, quando ocorrer à troca de coordenação.
1) Será eleita uma Coordenação composta de 05 representantes titulares e 05

representantes suplentes de entidades que compõem o fórum, eleita em
plenário, com mandato de um ano, devendo as entidades suplentes serem
diferentes naquelas eleitas como titulares. Também comporão a Coordenação
Nacional 26 (vinte e seis) representantes dos Fóruns Estaduais de cada um
dos Estados-membros brasileiros e um representante do Fórum Distrital do
Distrito Federal e seus respectivos suplentes.
(Obs. Este ponto teve intensa discussão e levado à discussão, teve o
seguinte

resultado:

a

composição

proposta

originalmente

por

03

representante foi negada por maioria dos presentes. Duas propostas
alternativas foram apresentadas: 05 e 07 representantes titulares e suplentes,
Colocado em votação a opção por 05 representantes titulares e suplentes
obteve 104 (cento e quatro) votos favoráveis e a por 07 representantes
titulares e suplentes obteve 63 (sessenta e três) votos favoráveis, tendo sido
unanime a votação de que as entidades eleitas suplentes não podem ser uma
das que tenham sido eleitas titulares.)
2) sendo um Coordenador, um Coordenador Adjunto e um

Secretário

(a discussão deste ponto acabou sendo bastante polêmica e dividida entre os
que entendiam importante haver um Coordenador, eleito pela plenária ou

entre os pares, e os que não concordavam em haver esta figura, preferindo
uma ação colegiada coletiva sem definição de uma liderança, ainda que
executiva. Em princípio ficou definido por maioria que não haverá a figura do
Coordenador, Coordenador Adjunto e Secretário).
7. A Coordenação terá como finalidade (vigência suspensa até ulterior discussão):
-Mobilizar as entidades que compõem o Fórum de forma que participem
efetivamente das reuniões convocadas.
-Encaminhar as deliberações do plenário.
-Realizar as tarefas relativas à coordenação das atividades programadas pelo
plenário.
A Coordenação Adjunta terá como finalidade (vigência suspensa até ulterior
discussão):
- Apoiar e auxiliar o Coordenador.
- Produzir e alimentar site/blog do Fórum.
- Substituir o Coordenador quando da sua ausência.
A Secretária terá como finalidade (vigência suspensa até ulterior discussão):
- Convocar as reuniões do Fórum.
- Organizar as pautas das Reuniões Presenciais do Fórum.
- Enviar os documentos que subsidiem os debates do Fórum.
- Produzir e encaminhar, posteriormente, as atas e ou relatórios das Reuniões
Presenciais do Fórum.
4. Fórum reunir-se-á ordinariamente todo mês antecedendo a reunião do CNAS e
extraordinariamente sempre que convocado pela coordenação ou por pelo
menos dois representantes de entidades.
5. O quorum para iniciar as reuniões e deliberar é a maioria simples dos presentes.
6. As deliberações serão consubstanciadas em relatórios que deverão ser
encaminhados para todas as entidades que compõem o Fórum.
7. Cada Entidade Nacional terá direito a um voto independente do número de seus
filiados.
8. Terá direito a voz e voto nas reuniões do Fórum, bem como será computado a
presença, somente às Entidades Nacionais que participarem com representante
que seja membro da categoria formado na área da Entidade que representa.
•

A participação na reunião do Fórum, de funcionário de Entidade Nacional será
apenas como membro observador.

•

O voto será nominal e intransferível, portanto não será aceito voto por
procuração ou por correspondência.

7. Critérios para escolha de representantes do Fórum
1. Os Conselheiros eleitos para o Conselho Nacional de Assistência Social deverão
ter disponibilidade para participar das reuniões do CNAS e do Fórum. A
participação nas reuniões do Fórum não serão custeadas.
2. As vagas de representação dos trabalhadores no CNAS devem ser debatidas no
Fórum e as indicações devem ser referendadas pelo mesmo.
3. Os conselheiros deverão cumprir e defender as propostas construídas por
consenso no Fórum, sendo este espaço para decidir sobre qualquer ponto de
discussão colocado no CNAS, nas suas Comissões, Conferências, etc. Os
conselheiros representam todas as profissões da área de Assistência Social e
devem sempre colocar nos debates a defesa de todas as categorias
profissionais;
4. Quando uma Entidade solicitar a substituição da representação de um membro
da categoria indicado por ela ao Fórum, para comissão, grupo de trabalho do
Conselho Nacional de Assistência Social, a entidade deverá solicitar a mudança
apresentando outro nome.
5. As entidades para lançarem candidatos a Conselheiros do CNAS deverão ter
participado de 70% das reuniões do Fórum nos últimos 12 meses;
6. As Entidades Nacionais que participam do Fórum para votarem na eleição de
Conselheiros para o Conselho Nacional de Assistência Social deverão participar
de 50% das reuniões do Fórum nos últimos 12 meses. As Entidades Nacionais
que entrarem para o Fórum três reuniões antes da votação que elegerá os
Conselheiros para o Conselho Nacional de Assistência Social terão que participar
de 100% das reuniões. A reunião do Fórum em que ocorrer a eleição dos
conselheiros não será computada nos critérios citados acima.
7. Os conselheiros eleitos para o CNAS poderão ser substituídos a qualquer
momento por decisão da Entidade consultado o plenário do Fórum.
8. O rodízio das entidades será considerado no processo eleitoral.
9. Os representantes para as comissões, grupos de trabalho, do CNAS serão
indicados pelo Fórum.

10. Para representar o Fórum nas comissões, grupos de trabalho, do CNAS poderão
ser indicados nomes pelas Entidades Nacionais participantes do Fórum, desde
que apresentados e aprovados pelo mesmo.
11. Os representantes nas comissões, grupos de trabalhos, deverão participar ao
Fórum sobre o andamento da respectiva comissão sempre na forma de relatórios
por escrito e quando possível com presença nas reuniões do Fórum.
8 – Sustentação do Fórum
1. As postagens por correio, meio eletrônico e faxs do Fórum serão de
responsabilidade das Entidades que elegeram os representantes que estão na
Coordenação e Secretaria do Fórum.
2. As passagens e hospedagens de possíveis painelistas ou convidados para o
Fórum que não residirem em Brasília, serão custeadas pelas entidades
participantes do Fórum por meio de cotização.
3. A participação e ou organização do Fórum em Conferências, Plenárias de
Assistência Social, bem como confecção de boletins serão cotizadas entre as
entidades participantes do Fórum.
9 – Disposições Finais:
1. A Carta de Princípios do Fórum poderá ser reformulada a partir da solicitação
de qualquer entidade membro do Fórum, mantendo um prazo de seis meses
antes do processo eleitoral para o Conselho Nacional de Assistência Social.
2. A carta de princípios poderá também ser reformulada a qualquer momento,
quando convocada por 2/3 das entidades participantes do Fórum, por
documento escrito dirigido à coordenação do Fórum.
Brasília, 31 de Março de 2011
02. ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL PARA MANDATO DE 01 DE ABRIL
DE 2011 A 31 DE MARÇO DE 2012.
Iniciado o processo de eleição da composição da Coordenação Nacional do
FNTSUAS para mandato de 01 de abril de 2011 a 31 de março de 2012, foi
inicialmente eleito para a primeira vaga titular, das cinco existentes, representação
do da FENAS – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS; na
seqüência, foi eleita para a segunda vaga representação da FENAPSI –
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PSICÓLOGOS, para a terceira vaga, ato contínuo,
foi eleita representação do GNPe – GRUPO NACIONAL DOS PEDAGOGOS; para a

quarta-vaga, foi eleita representação do CFESS – CONSELHO FEDERAL DE
SERVIÇO SOCIAL, sob protesto de muitos dos presentes, representantes de outras
categorias, ante a representação dupla do serviço social. Vencida a polêmica e com
muita disputa, foi eleita para a quinta e última vaga titular a representação da FNS –
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SOCIÓLOGOS. Iniciando o processo de votação
para as cinco vagas suplentes na Coordenação Nacional, foi inicialmente eleita para
a primeira vaga representação do COFFITO – CONSELHO FEDERAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL; para a segunda vaga foi eleita
representação do CPF – CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para a terceira
vaga de suplência foi eleita representação da ABRATO – ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL; para a quarta-vaga havia forte disputa
entre representações da Economia Doméstica, Musicoterapia e Trabalhadores do
Ensino Médio, porém sem definição e com risco de encerrar a votação sem decisão,
a ABEPSS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISA EM
SERVIÇO SOCIAL se apresentou e acabou permanecendo na quarta-vaga e com
muito tumulto e um processo de desmobilização por conta da necessidade de deixar
o local, com decisão a ser analisada posteriormente pela Coordenação Nacional,
ficou duvidas sobre a ocupação da quinta e última vaga de suplência entre
representação da musicoterapia, da economia doméstica ou de trabalhadores do
ensino médio. As eleições ocorreram sempre por maioria de voto dos presentes,
nenhuma obtendo unanimidade e os eleitos foram imediatamente empossados.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, redigindo-se esta memória para
fins de registro da realização desta plenária.

