RELATÓRIO DO III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PROJETOS DE LEI DA CATEORIA DE
ASSSISTENTES SOCIAIS

SALVADOR, 26 DE AGOSTO DE 2017

INTRODUÇÃO

O presente seminário nasceu da iniciativa da FENAS E MOBILIZA BRASIL com o objetivo de
reunir os Assistentes Sociais para discutir e definirmos estratégias de luta para aprovação dos
projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional com a participação dos parlamentares que
hoje conduzem o processo de discussão.

MESA DE ABERTURA

Participaram da mesa de abertura representando a FENAS: Margareth Alves Dallaruvera;
representando a CNTSS: Benedito Augusto; MOBILIZA BRASIL Dôra Guimarães ; parlamentares
: Jorge Solla: deputado federal PT- BA; Afonso Florence deputado federal PT-BA; Túlio
Florence assessor parlamentar da deputada Estadual Neusa Cadore PT - BA
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MESA I
Apresentação dos encaminhamentos do I e II seminários
Exposição : Margareth Dallaruvera- FENAS e coordenação Rosalda Prado – MOBILIZA BRASIL
O III Seminário é um desdobramento do I e II Seminário que ocorram no Rio de janeiro
organizado pelos sindicatos de Assistentes Sociais dos estados: Rio de Janeiro, Ceará , Alagoas,
Rio Grande do Sul e Caxias do Sul nos anos de 1996 e 1998.
Nos referidos seminários foi trabalhado o projeto de lei da deputada federal Cristina Tavares
que em um único projeto incluía o piso salarial , carga horária, contratação e condições de
trabalho dos Assistentes sociais. O projeto de lei após muita luta da categoria teve parecer
favorável em todas as comissões mas foi vetado pelo então presidente José Sarney.
A orientação que os sindicatos tiveram foi que fosse desmembrado o pleito em projetos em
separados de onde surgiram os atuais PL’S: PISO SALARARIAL: 5278/2009; CONDIÇÕES DE
TRABALHO: 430/2015;CONTRATAÇÃO: 3145/2008, CARGA HORÁRIA:PL 1890/2007. No
seminário foi definido que os referidos projetos de lei seriam encaminhados para a deputada
Jandira Feghali PC do B RJ para assumir sua autoria.
Várias articulações foram realizadas em Brasília com vários parlamentares acompanhados da
referida parlamentar.
Com a saída da deputada do congresso para candidatar-se os referidos projetos foram
arquivados e depois assumida a autoria pela deputada Alice Portugal PC do B – BA.
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MESA DIÁLOGO COM OS DEPUTADOS

Nesta mesa participaram os deputados federais Jorge Solla PT-BA, Afonso Florence PT-BA e
Alice Portugal –PC do B -BA . A coordenação foi Dora Guimarães do MOBILIZA BRASIL e a
mediação de Mariza Alvarenga FENAS.
Os deputados fizeram um histórico de suas participações no processo de proposição e
tramitação dos PL’s e dos esforços realizados para que os mesmos sejam aprovados nas
comissões e encaminhados para votação em plenário.
Os deputados foram unânimes em enfatizar a importância da categoria se organizar e estar
mobilizada para atuar junto aos mesmos no Congresso Nacional falando com os deputados nos
seus estados e visitando seus gabinetes.
Chamaram a atenção para a necessidade de se realizar audiências públicas nos estados como
forma de ampliar a discussão e sensibilizar os deputados.
Também enfatizaram a necessidade da realização das caravanas a Brasília na época da votação
dos PL’s.
A deputada Alice Portugal falou da necessidade das entidades em especial sindicatos
conselhos e federação estarem comprometidas com o custeio e mobilização da categoria para
as idas ao congresso nacional.
Outra orientação foi a de que devemos aguardar o ano de 2018 para retomar as visitas aos
gabinetes em Brasília por se tratar de ano eleitoral;
Após a exposição dos parlamentares foi aberta da discussão para a planária e os participantes
da transmissão on line.
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TRABALHO DE GRUPO

No período da tarde foram realizados 3 grupos de trabalho com o objetivo de analisar os PL’s e
elaborarem propostas de encaminhamentos.
As propostas foram encaminhadas para a plenária final para socialização dos
encaminhamentos para todos os sindicatos filiados e os membros do MOBILIZA BRASIL nos
estados onde não existe sindicato e aos não filiados a FENAS.
O resultado do trabalho dos grupos são expostos a seguir.

GRUPO 1

RESUMO DA DISCUSSÃO
De acordo com a análise do grupo acreditamos ser importante dar prosseguimento a proposta
aprovada pela deputada Alice Portugal PC do B –BA, já aprovada na comissão de trabalho , de
administração e serviço público da Câmara que tramita em caráter conclusivo , analisada pelas
comissões de seguridade social e família, financias e tributação , constituição justiça e
cidadania . Segue o quantitativo:
Instituições e empresas:1 A.S para cada 1000 empregado
Escolas : 1 A.S para 400 alunos
Instituição de crianças e adolescente: 1 A S para 100
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Sistema prisional: 1 A S para cada 80 detentos
Instituições hospitalares: 1 AS para 200 leitos
Reabilitação : 1 AS para cada 60 usuários.
Fizeram a proposta de um estudo aprofundado envolvendo a categoria e as entidades de
representação ( sindicatos, conselhos, centrais sindicais)
PL 3145 – Manter o projeto original da deputada Alice Portugal.
Usar como referencia as legislações existentes (SCFV- SINASE – SUAS- PNAS - )

GRUPO 2

RESUMO DA DISCUSSÃO
CONTRATAÇÃO: 3145/2008.Conversa com A DEPUTADA Flávia Morais e o deputado Solla para
retornar ao projeto original. Buscar conversa com o relator deputado Perondi.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 430/2015- reunião com o relator e as entidades. Utilizar
estatísiticas e os dados da mídia,
SAÚDE DA FAMÍLIA : PL 428/2015: conversa com o relator
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PISO SALARARIAL : PL 5278/2009: garantir a mobilização nos Estados. Aguardar o ano de 2018
para retomar a discussão aproveitando o período eleitoral.Acesso ao estudo de quem são os
deputados favoráveis aos PL’S

GRUPO 3

RESUMO DA DISCUSSÃO

PISO SALARARIAL : PL 5278/2009: Manter o patamar correspondente a 8 salários mínimos
“atualizados” R$ 7.496,00. Visita as comissões
SAÚDE DA FAMÍLIA : PL 428/2015: Visita as comissões
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 430/2015: visita as comissões
CONTRATAÇÃO: 3145/2008: levando em consideração o PL inicial e o substitutivo da deputada
Flávia Morais com um meio termo:Artigo 22 inciso I 1300; inciso II 500; inciso III 130; inciso IV
100; inciso V 50; inciso VI 80; inciso VII 250; inciso VIII 1200.
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Mesa de encerramento: ENCAMINHAMENTOS
Coordenação: Margareth Dallaruvera/ FENAS, Maria da Conceição da Luz Ferreira/FENAS, Dora
Guimarães/MOBILIZA e Edinamar Oliveira/MOBILIZA

ENCAMINHAMENTOS APROVADOS NA PLENÁRIA:
A FENAS irá orientar os sindicatos filiados para:
1. Apresentarem os PLS de PISO SALARARIAL ;CONDIÇÕES DE TRABALHO e
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS nos Estados;
2. Instituírem uma frente em defesa dos Serviço Social com outros movimentos sociais,
em defesa da profissão e do direito dos usuários;
3. Promoverem nos seus Estados audiências públicas em defesa do Serviço Social para
aprovação dos PL’s;
4. Mobilização em massa da categoria em Brasília a partir do início de 2018;
5. Criação de um fundo para as lutas dos PL’s;
6. Solicitar ao deputado Afonso Florence a relação dos membros das comissões de
finanças e tributação ;
7. Realização de um encontro da FENAS e o MOBILIZA com o CONGEMAS, CONASS e e
nos estados dos sindicatos Estaduais filiados e o Mobiliza Estadual com os COEGEMAS
e CONASEMS.
Relatoria
Margareth Alves Dallaruvera e Maria da Conceição Luz
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