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NOTA DE DESAGRAVO 

 

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/CRESS/16ª REGIÃO/ALAGOAS, no 
exercício de sua função precípua de defender o exercício da profissão de assistente social, em 
cumprimento ao deliberado, por unanimidade, em reunião do Conselho Pleno realizada no dia 21 
de agosto do corrente ano, conforme estabelece o artigo 2º, alínea “e”, do Código de Ética 
Profissional do Assistente Social e as disposições contidas na Resolução CFESS nº 443/2003, vem 
a público desagravar a assistente social inscrita neste Regional: MARIA DA CONCEIÇÃO 
SOARES FELIZARDO (CRESS/AL Nº 1916), a qual no pleno exercício da profissão foi 
desrespeitada nas suas prerrogativas profissionais, em decorrência de pronunciamentos proferido 
pelo Entrevistador do Cadastro Único do Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Maceió - SEMAS (Senhor Anselmo Florêncio Nunes), que em dois 
momentos, na sala do serviço social e na sala da coordenação do serviço social do Programa Bolsa 
Família da SEMAS, afrontou verbalmente o procedimento de todo o setor de serviço social e do 
exercício profissional da assistente social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO, 
bem como desqualificou verbalmente os/as profissionais do Serviço Social formados no estado de 
Alagoas.     

 O presente desagravo público se constitui, pois, num ato normativo que objetiva a reparação de 
ofensa sofrida pela assistente social supracitada em seu mister profissional e da categoria 
profissional alagoana. Consistindo, pois, num instrumento de defesa e de garantia da dignidade da 
profissão de assistente social. Trata-se de uma garantia para que todos (as) assistentes sociais 
possam desenvolver suas atribuições e competências com dignidade. O CRESS/16ª Região se 
encontra atento à defesa das prerrogativas profissionais, enquanto condição primordial ao 
exercício da profissão de assistente social, de forma que a realização do presente desagravo 
público em favor da assistente social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO e da 
categoria profissional representa um repúdio ao pronunciamento do Senhor Entrevistador do 
Cadastro Único Anselmo Florêncio Nunes e de solidariedade à mencionada assistente social, que 
foi ofendida e desrespeitada nas suas prerrogativas profissionais.  

 

Maceió, 24 de setembro de 2014. 

 

ANALICE DANTAS SANTOS 

PRESIDENTE CRESS 16ª REGIÃO/AL 


