
 

 

 

Informe sobre as ações do Cfess em relação à Lei 14.176/2021 e Ação TCU/MPF/INSS que impõe 

a tele avaliação social.  

 

 
Realização de reuniões externas:  

 

1.Realizada reunião com Vice Procuradora Geral do Ministério Público do Trabalho (MPT) 

Dra. Aparecida Gurgel.  

 

Encaminhamentos:  

Articulação com: Federação das Pestalozzi; Federação das Apae, Mov. nacional de cegos, mov. De   

pessoas com síndrome e Dow. Rede-In. Ampid. Mara Grabille (senadora), Eduardo Barbosa (Dep 

Federal e relator da lei), Flávio Arns (Senador), TerezaNelma (Dep. Federal). 

 

Construção de um manifesto, a partir do CFESS, para reunir assinaturas (documento que explique 

problemas da Lei) 

 

2.Reuniões com FENASPS 

Realizamos 02 reuniões (a segunda pra balanço da reunião com INSS): foram debatidas estratégias 

e ações conjuntas. 

 

Encaminhamento: publicação de nota assinada pelas duas entidades (publicada hoje) 

realização de atividade com categoria (Live/reunião- ainda não foi definida) 

participação em reunião com INSS (realizada) 

mobilização regional/estadual ( ação permanente)  

 

 

3.Reunião com INSS: 
 

Na reunião o CFESS reafirmou sua posição contra a avaliação social e o INSS apresentou sua total 

disposição em efetivar essa modalidade de atendimento.  

O tom final da avaliação foi de ameaça contra o CFESS e ruptura de qualquer diálogo que não seja 

para debater a operacionalização da teleavaliação.  

 

preocupações:  

* disponibilidade de alguns profissionais, de forma individual para participação no piloto.   

 

*Possibilidade de assédio e ameaça de Pad, para as/os profissionais que estão se posicionando 

contrários em participar do piloto.  

 

4.Reunião com os CRESS: encaminhado ofício com memória da reunião. 
 

5.Proposta de reuniões ampliadas de assistentes sociais do INSS, responsáveis: Até o momento já 

ocorreram três reuniões. O CFESS participou de mesa de abertura de todas. 

 

6.Ações de mobilização: 

 

 1. Publicaçãoda série assistente social explica pra gente”; 

 2. Construção de documento em formato de manifesto que explique a lei e mobilize outras 

entidades e movimentos responsável (lançado em 20/07);  

 3. Tentativa de diálogo com parlamentares e outros sujeitos; 



 

 

 

7.Ações relacionadas ao processo Tcu: 

 

 Emissão de03 manifestações do CFESS, em processo que trata de tele pericias e tele avaliações 

(seguem em anexo) 

 Produção de nota orientativa que subsidie a categoria e os CRESS (em construção)  

 

 Cofi CFESS acompanhar, junto com os CRESS, a realização do piloto de teleavaliação; 

 

 Divulgação, mobilização e participação na audiência pública da câmara dos deputados em 

10/08, com deputada Federal Érika Kokay. 

 Participação em reunião do setorial de PCD e pelo Cress CE com a coordenadoa da Comissão 

parlamentar dos direitos das pessoas com deficiência, Rejane Dias, para debater a pauta sobre 

PLV em 10/06/21. 

 

 

 

 

 

Gestão Melhor ir à luta com raça e classe em defesa do Serviço Social (2020-2023) 
 

 

 

 

 
 


