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Ata da 210ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 16 a 19 de agosto de 2018, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a vida. 

Entre os dias dezesseis e dezenove de agosto de dois mil e dezoito, reuniram-se na Sede do 1 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF, as conselheiras 2 
constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 210ª Reunião Ordinária 3 
do Conselho Pleno, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS nº 4 
27/2018, de 18 de julho de 2018. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane Soares 5 
Santos, Daniela Neves, Solange Moreira, Nazarela Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho, 6 
Elaine Pelaez, Magali Regis Franz, Régia Prado, Francieli Borsato, Mariana Furtado, Tânia 7 
Diniz, Cheila Queiroz, Mauricleia Soares, Joseane Couri, Neimy Batista e Lylia Rojas. 8 
Presentes as assessoras especiais Zenite Bogéa, Cristina Abreu e Adriane Tomazelli. No dia 9 
16 de agosto, as comissões regulamentares do CFESS realizaram sua reunião. No dia 17, 10 
após aprovação da pauta, a conselheira Josiane Soares apresentou a justificativa de ausência 11 
do pleno, da conselheira Jane Nagaoka, que está em licença. O Conselho Pleno acatou a 12 
justificativa e deliberou pelo encaminhamento da mesma para análise do assessor jurídico 13 
Vitor Alencar, com vistas a orientação quanto aos procedimentos posteriores. A seguir, foi 14 
realizada a avaliação do 2

o
. Seminário sobre o Trabalho de Assistentes Sociais na Política de 15 

Assistência Social. As conselheiras consideraram que o evento alcançou o objetivo, que foi 16 
possível debater o exercício do trabalho e fazer críticas à política de assistência social, que as 17 
mesas simultâneas abarcaram os debates e que a participação do CFESS foi importante. O 18 
lançamento da campanha Assistentes Sociais no combate ao racismo, durante o seminário, 19 
foi importante, mas é necessário massificar o tema. Na continuidade, foi realizada a avaliação 20 
dos Encontros Descentralizados. Foram pontuados vários aspectos: a metodologia foi 21 
considerada assertiva; a preparação prévia das conselheiras do CFESS foi fundamental, 22 
contribuindo na orientação e na condução da metodologia, diante de algumas dificuldades 23 
apresentadas pelos CRESS nos Descentralizados; o documental utilizado para o 24 
monitoramento foi acertado. A seguir, a Comissão Organizadora do Encontro Nacional do 25 
conjunto CFESS-CRESS 2018 atualizou os informes sobre a organização do mesmo que 26 
ocorrerá de 06 a 09 de setembro, em Porto Alegre, no Hotel Continental.  Foi sugerido que o 27 
tema da carta política do Encontro seja Racismo, Violações de DH e Resistências. Sobre a 28 
metodologia e condução dos eixos temáticos, foi encaminhado que deverão ser apresentadas 29 
as prioridades dos eixos por região, com a possibilidade de cruzar com as dificuldades e 30 
estratégias gerais. Deliberou-se por elaborar a apresentação das ações realizadas pelo CFESS; 31 
construir uma análise de cada eixo, a partir do relatório do google forms e do documento da 32 
relatoria dos descentralizados; e o Regimento deverá ser revisado. Após discussões, ficou 33 
deliberada a participação das conselheiras abaixo elencadas, no 47º Encontro Nacional CFESS/ 34 
CRESS, a realizar-se no período de 6 a 9 de setembro de 2018, na cidade Porto Alegre, estado do 35 
Rio Grande do Sul. (1) na qualidade de delegadas: conselheiras Mariana Furtado Arantes, Joseane 36 
Rotatori Couri, Neimy Batista da Silva, Lylia Rojas, Nazarela Silva do Rego Guimarães, Régia 37 
Prado Pinto, Solange da Silva Moreira, Magali Régis Franz, Josiane Soares Santos; (2) na 38 
qualidade de observadoras: conselheiras Daniela Neves de Sousa, Tânia Maria Ramos Godoi 39 
Diniz, Daniela Möller, Cheila de Jesus Queiróz, Elaine Pelaez, Francieli Piva Borsato, Daniela 40 
Ribeiro Castilho, Mauricleia Soares Santos, sendo as observadoras também indicadas na 41 
qualidade de suplentes; (3) na qualidade de convidados/as: Ana Cristina Muricy de Abreu, 42 
Adriane Tomazelli Ramos, Zenite da Graça Bogéa de Freitas (assessoras especiais); Sylvia 43 
Helena Terra, Vitor Silva Alencar, Érika Lula Medeiros (assessoras/or jurídico); Rafael Werkema 44 
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Martins e Diogo Adjuto (assessores de comunicação); Vilmar Medeiros (assessor contábil); Maria 45 
Helena Elpídio (representante da Abepss); Brenda Brenda Soares Rodrigues (representante da 46 
Enesso); Silvana Mara de Morais dos Santos, Sandra de Oliveira Teixeira (palestrantes). A seguir, 47 
discutiu-se sobre a Plenária Ampliada do Conjunto CFESS/ CRESS sobre o voto online e data 48 
da posse, que ocorrerá no dia 6 de setembro de 2018, as 8h às 12h30. Para subsidiar o debate, 49 
a conselheira Nazarela Rego apresentou o Oficio Circular CFESS no. 134/2018, que foi 50 
enviado aos CRESS com o resultado da sistematização, referente à consulta constante no 51 
Ofício Circular CFESS nº 50/2018, de 05 de março de 2018;  o levantamento junto às 52 
empresas para implementação do Sistema de Eleições Online;  os Comparativos de Custos: 53 
Sistema misto atual e Sistema online  e Manifestação Jurídica nº 61/2018 – V, de 19 de junho 54 
de 2018. Em seguida, o assessor jurídico Vitor Alencar apresentou a Manifestação Jurídica no 55 
88/2018-V, que trata da Minuta de Resolução para alteração do Código Eleitoral do Conjunto 56 
CFESS/CRESS. Aprovada pelo Conselho Pleno a Manifestação Jurídica nº 88-V- 2018, com 57 
a inclusão das alterações propostas.  Apresentada, na sequência, a programação da plenária, 58 
aprovada pelo Conselho Pleno. Na continuidade, foram socializadas outras informações da 59 
Comissão Organizadora do Encontro Nacional: sobre a Plenária Nacional das Seccionais do 60 
conjunto CFESS/CRESS a ser realizada dia 09 de setembro de 2018, das 9h às 12h; a 61 
organização do Fórum Nacional em defesa da Formação e do Trabalho com qualidade em 62 
Serviço Social, que ocorrerá em 05 de setembro de 2018, das 18h às 21h; a realização do 5º. 63 
Seminário Nacional de Comunicação do conjunto CFESS/CRESS, no dia 06 de setembro de 64 
2018, das 9h às 17h; com relação ao Espaço Infantil, colocou-se a necessidade de assinatura de 65 
um Termo de Compromisso entre as/os responsáveis pelas crianças e o CFESS, estabelecendo as 66 
responsabilidades pactuadas. Encaminhar a solicitação para o assessor jurídico Vitor para a 67 
elaboração do Termo. No dia 18, a reunião do Conselho Pleno iniciou-se com os assuntos 68 
contábeis.  O assessor contábil Vilmar apresentou o Balancete do mês de julho de 2018 do 69 
CFESS: RECEITA - A receita arrecadada até o mês de julho de 2018 atingiu o valor de R$ 70 
7.976.357,75, que corresponde a 51,79% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que 71 
é de R$ 15.400.000,00. DESPESA - A despesa realizada até o mês de julho de 2018 atingiu o 72 
valor de R$ 4.382.227,48, que corresponde a 28,46% da Proposta Orçamentária prevista no 73 
exercício, que é de R$ 15.400.000,00. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Comparando a 74 
Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de julho de 2018, constatou-se um 75 
Superávit Orçamentário no valor de R$ 3.594.130,27. SALDO DISPONÍVEL- O saldo 76 
disponível que passou para o mês de agosto de 2018 foi de R$ 12.284.637,39, que está 77 
demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de julho de 2018. RESULTADO FINANCEIRO 78 
- Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de julho de 2018, o CFESS apresentou 79 
um Superávit Financeiro no valor de R$ 7.067.977,38, já deduzido o saldo do DIP do 80 
exercício de 2018. COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA - O comportamento da 81 
receita e despesa de 2017 comparada com 2018: a receita corrente arrecadada até o mês de 82 
julho de 2018 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2017 em R$ 524.371,30 83 
correspondente a um aumento de 7,79%, já deduzidas as receitas com o DIP; a despesa 84 
corrente realizada até o mês de julho de 2018 foi superior a despesa realizada no mesmo 85 
período de 2017 em R$ 496.052,65, correspondente a um aumento de 13,20%, já deduzidas 86 
as despesas com o DIP. Com relação aos Fundos, tem-se: Fundo Sede: R$ 35.698,26; Fundo 87 
Nacional de Apoio CFESS/CRESS: R$1.912.490,46; Fundo de Educação Permanente do 88 
conjunto CFESS/CRESS: R$ 1.106.086,33; Fundo Recadastramento: R$ 251.841,19. Com 89 
relação ao demonstrativo do Controle de Recebimento de Cota Parte, exercício de 2018, todos 90 
os Conselhos Regionais repassaram a cota parte, excetuando o CRESS 13ª. Região, que não 91 
repassou a cota parte nos meses de maio e junho, mas regularizou em julho. As despesas 92 
bancárias do CFESS tiveram um acréscimo de R$ 400.000,00 em relação ao ano anterior. Foi 93 
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feito contato com os Regionais orientando sobre o cancelamento dos boletos de parcelas de 94 
quem pagou cota única. A conselheira Josiane Soares informou que o GT recadastramento vai 95 
conversar com CEF sobre vencimento dos DIP para alterar o prazo de 60 para 30 dias; assim, 96 
essa temática das despesas bancárias será inserida na pauta de discussão com a CEF. A seguir, 97 
foi apresentada a situação orçamentária das comissões. Como encaminhamento, as 98 
coordenações das comissões deverão inserir o número do centro de custo ao solicitar o 99 
serviço, para não ter dúvidas na hora do lançamento da despesa.  Com relação à anuidade, a 100 
comissão ADM-FIN deverá preparar a discussão para o Encontro Nacional, sobre o índice dos 101 
valores, teto máximo e mínimo. A orientação é que os CRESS deverão discutir os patamares 102 
máximo e mínimo, a partir da realidade de cada regional. A seguir, foi apresentada a 103 
Manifestação Jurídica no. 86/2018, sobre o Relatório Preliminar do TCU. Após um amplo 104 
debate entre conselheiras e assessores, deliberou-se como encaminhamento, o envio de ofício 105 
resposta ao TCU;  as assessorias jurídica e contábil (Vitor e Vilmar) deverão fazer um 106 
levantamento de questões com as quais o CFESS pode contribuir, e no Encontro Nacional 107 
dever-se-á dialogar sobre esse assunto, tendo em vista a necessidade de aprimorar a 108 
organização da função finalística do conjunto CFESS/CRESS. A seguir, o Conselho Fiscal 109 
apresentou a minuta de orientação aos Conselhos Regionais sobre o planejamento 110 
orçamentário, plano de metas e prestação de contas. Na continuidade, foram discutidos os 111 
assuntos jurídicos. A assessora jurídica Sylvia Terra apresentou o Parecer Jurídico no. 112 
28/2018, sobre Incompatibilidade do componente da Comissão de Orientação e 113 
Fiscalização/COFI participar da Comissão de Instrução/CI do CRESS - Conflitos de 114 
Competência, solicitado pela CEDH. Aprovado com os acréscimos apontados. Parecer 115 
Jurídico nº 33/2018- Assunto: DESAFORAMENTO CFESS nº 06/18 de denúncia ética 116 
protocolizada perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da 5ª. Região, processar 117 
e julgar a denúncia. Origem: CRESS 5ª. Região. Acatado o parecer. Parecer Jurídico nº 118 
34/2018- Assunto: DESAFORAMENTO CFESS nº 07/18 de denúncia ética protocolizada 119 
perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da 25ª Região, processar e julgar a 120 
denúncia. ORIGEM: CRESS 25ª. Região. Acatado e indicado desaforamento para o CRESS 121 
19ª. Região. Parecer Jurídico nº 35/2018- Assunto: DESAFORAMENTO CFESS nº 08/18 de 122 
denúncia ética protocolizada perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da 9ª 123 
Região, processar e julgar a denúncia. ORIGEM: CRESS 9ª. Região. Acatado e indicado 124 
desaforamento para o CRESS 6ª. Região. O assessor jurídico Vitor Alencar apresentou a 125 
Manifestação Jurídica nº 89/2018-V - Assunto: Resolução de enfrentamento à inadimplência 126 
do CRESS 13ª Região/PB. Aprovada a Manifestação com a deliberação do envio de ofício ao 127 
CRESS 13ª Região. Manifestação Jurídica nº 85/2018-V - Assunto: Recurso administrativo 128 
10/2018. Origem 4ª Região/PE. Aprovada a Manifestação Jurídica. Manifestação Jurídica nº 129 
79/2018-V - Assunto: Recurso administrativo 11/2018. Origem 1ª Região/PA. Aprovada a 130 
Manifestação Jurídica. Manifestação Jurídica nº 80/2018-V - Assunto: Recurso administrativo 131 
12/2018. Origem 1ª Região/PA. Aprovada a Manifestação Jurídica. Manifestação Jurídica nº 132 
82/2018-V - Assunto: Recurso administrativo 14/2018. Origem 1ª Região/PA. Aprovada a 133 
Manifestação Jurídica. Manifestação  Jurídica nº 83/2018-V - Assunto: Recurso 134 
administrativo 15/2018. Origem 1ª Região/PA. Aprovada a Manifestação Jurídica. 135 
Manifestação Jurídica nº 84/2018-V - Assunto: Recurso administrativo 16/2018. Origem 1ª 136 
Região/PA. Aprovada a Manifestação Jurídica. Manifestação Jurídica nº 81/2018-V - 137 
ASSUNTO: Recurso administrativo 13/2018. Origem 1ª Região/PA. Aprovada a 138 
Manifestação Jurídica. A assessora jurídica Erika Medeiros apresentou o Parecer Jurídico no. 139 
15/2018-E Assunto: Recurso administrativo CFESS nº 01/18. Acatado o Parecer. Parecer Jurídico 140 
nº 19/2018-E - Assunto: Recurso administrativo CFESS nº 05/18. Acatado o Parecer. Parecer 141 
Jurídico nº 13/2018-E - Assunto: Recurso administrativo CFESS nº 07/17. Acatado ad referendum 142 
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o Parecer. Parecer Jurídico nº 18/2018-E - Assunto: Solicitação de esclarecimentos do 143 
Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região acerca da obrigatoriedade de representação 144 
criminal pelo CRESS em casos de exercício irregular da profissão de assistente social. 145 
Acatado ad referendum o Parecer. Parecer Jurídico nº 20/2018-E- Assunto: Recurso administrativo 146 
CFESS nº 06/2018. Acatado o Parecer. Parecer Jurídico nº 21/2018-E - Assunto: Recurso 147 
administrativo CFESS nº 07/2018. Acatado quanto ao mérito o Parecer. Parecer Jurídico no.  148 
22/2018 -E - Assunto: Recurso administrativo CFESS nº 08/2018. Acatado o Parecer. Parecer 149 
Jurídico nº 23/2018-E -Assunto: Recurso administrativo CFESS nº 09/2018. Acatado o Parecer. 150 
Parecer Jurídico nº 25/2018 -E- Assunto: Solicitação de visita do CFESS pelo CRESS 21ª 151 
Região devido a situações de trabalho relacionadas do Setor de Fiscalização. Acatado o 152 
Parecer. Deliberada uma Comissão de Sindicância administrativa com a nomeação das 153 
conselheiras Solange Moreira, Neimy Batista, Magali Régis e Mauricléia Santos (suplente) e 154 
assessora jurídica Érika Medeiros, que fará visita in loco nos dias 10 e 11 de outubro. Na 155 
sequência, foram socializados os acompanhamentos das seguintes ações judiciais em que o 156 
CFESS é réu pela assessora Erika Medeiros: a) Processo nº 0503422-93.2016.4.05.8404S, na 157 
Justiça Federal Especial do RN, sentença publicada em 19/07/2018, sem condenação ao 158 
CFESS e com remissão dos autos ao Ministério Público de Patu/RN para apuração de suposta 159 
fraude; b) Processo nº 0800105-77.2017.4.05.8404, na JF/RN, decisão interlocutória 160 
publicada em 15/08/2018 não concedendo antecipação de tutela à parte autora; c) Processo nº 161 
5010433-30.2018.4.04.7200, JF/SC, com decisão deferindo tutela de urgência em 21/06/2018 162 
e determinando suspensão de multa aplicada ao TJ/SC e determinando que o CFESS fique 163 
impedido de inscrever a parte autora em cadastros de inadimplentes. No dia 19, foram 164 
deliberados os encaminhamentos das comissões. COFI: a coordenação apresentou uma proposta de 165 
capacitação teórico-política continuada para agentes fiscais do Conjunto, iniciando com etapas 166 
regionais e concluindo no Seminário Nacional de Capacitação das COFIs, em 2019. Destacou a 167 
importância dessa iniciativa diante do papel central que as/os agentes fiscais exercem no 168 
desempenho da fiscalização da profissão, somando-se à observação de fragilidades e determinadas 169 
imprecisões nos procedimentos realizados no âmbito da atuação no processo de fiscalização. Foi 170 
indicado um GT para elaborar o projeto da capacitação: conselheiras Solange Moreira, Tania Diniz 171 
e Daniela Möller. e assessora Cristina Abreu. Aprovado. Indicada a participação da conselheira 172 
Mariana Furtado em reunião no CRESS-MG em 14 de setembro para tratar de encaminhamentos e 173 
ações relativas ao Serviço Social do INSS; nesta reunião estará presente a representante técnica 174 
assistente social regional do INSS. Foi informada a finalização do documento sobre as condições 175 
éticas e técnicas do trabalho do/a agente fiscal. Informada também a finalização da Nota Técnica 176 
sobre Depoimento Especial, que deverá ser enviada aos CRESS, AASP Brasil, AASPTJ/SP, TJs e 177 
site do CFESS. SEGURIDADE SOCIAL: sobre a Plenária do FNTSUAS a realizar-se em Belém 178 
14 a 16 de setembro, aprovada a participação da conselheira Lylia Rojas em substituição à 179 
conselheira Regia Prado, que na data desta reunião estará impossibilitada de comparecer. Com 180 
relação à Comissão Intersetorial de Saúde Mental, que é acompanhada pela conselheira Regia 181 
Prado, haverá um seminário preparatório para a Conferência Nacional, prevista para março de 2019. 182 
O seminário ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro em Brasília e as despesas de participação serão 183 
custeadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Como encaminhamento, foi deliberado 1. 184 
Imprimir 1000 exemplares do Relatório de Fiscalização: Serviço Social e a Inserção de Assistentes 185 
Sociais nas Comunidades Terapêuticas; 2. O material será distribuído no seminário preparatório 186 
(cerca de 200 participantes); 3. Esse material deverá ser encaminhado também para as/os agentes 187 
fiscais (individualmente), para os CRESS e deverá ser distribuído o Encontro Nacional. A seguir, 188 
debateu-se sobre o processo eleitoral do CNS, discussão já foi iniciada no FENTAS, que vem 189 
pactuando a indicação das entidades que concorrerão, a partir de critérios acordados nesse espaço. 190 
Sobre o Processo eleitoral do CNDI: avaliou-se o papel desse Conselho e as possibilidades de 191 
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disputas. Após as avaliações, considerando inclusive as informações trazidas pelas atuais 192 
representantes na reunião das representações do CFESS nos espaços de controle social, ocorrida em 193 
junho último e ainda, considerando a transversalidade da política da pessoa idosa com as demais 194 
políticas, decide-se pela não continuidade de participação na próxima gestão, nesse espaço de 195 
controle social. Como encaminhamento, deliberou-se que a pauta continuará sendo acompanhada, 196 
mas articulada a outras políticas e espaços de controle social. Foi informado sobre as Conferências 197 
Nacionais previstas para 2019: Conferência Nacional de Saúde (CNS), de 28 a 31 de julho de 2019; 198 
Conferência de Saúde Indígena, de 27 a 31 de maio de 2019. A seguir, foi apresentado o Projeto 199 
Fortalecimento da Organização de Assistentes Sociais na Assistência Social, pelas conselheiras 200 
Regia Prado e Daniela Castilho. Após o debate pelas conselheiras, foram indicadas sugestões ao 201 
projeto, com retorno da discussão no Conselho Pleno de outubro. Na continuidade, discutiu-se sobre 202 
o Seminário Nacional sobre o Trabalho do/a Assistente Social na Assistência Estudantil, que será 203 
realizado em 22 e 23 de novembro, em Cuiabá, para um público previsto de 300 pessoas. Foi 204 
apresentada e discutida a proposta de programação. Sobre a Campanha de Gestão, Assistentes 205 
Sociais no combate ao racismo, foi discutida e aprovada a realização de uma atividade em 20 de 206 
novembro, no Rio de Janeiro, em espaço público, com vistas a priorizar o diálogo com a sociedade 207 
em geral. COMUNICAÇÃO: a partir de ofício circular do CFESS aos CRESS, o CFESS recebeu 208 
sugestão sobre aprimoramento da acessibilidade do site, utilizando um aplicativo público e gratuito; 209 
no entanto, a ferramenta que o CFESS já utiliza – Rybená – é mais eficiente porque permite fazer 210 
melhorias à medida que forem identificadas as necessidades; a ferramenta Rybená já está no site, e o 211 
aplicativo tem que ser baixado no computador do usuário. FORMAÇÃO: sobre a organização do 212 
3º ENE, a coordenadora Daniela Neves relembra que no evento anterior, o CFESS apoiou com 213 
R$20.000,00; sugere que para este 3º. ENE, mantenha-se o mesmo valor do evento anterior. Sugere 214 
uma consulta jurídica com vistas à viabilidade de repasse ainda em 2018, mesmo que o evento 215 
venha a ocorrer em abril de 2019, pois este recurso já está previsto para 2018. Aprovada a consulta 216 
jurídica. Sobre a denúncia de racismo por parte de estudantes da UNIFESP contra a atitude de uma 217 
docente, deliberou-se elaborar manifestação, respondendo aos/às estudantes sobre a posição do 218 
CFESS, na recusa de qualquer tipo de discriminação, enfocando a Campanha da Gestão – 219 
Assistentes Sociais no combate ao Racismo –; e que, existindo indícios e/ou fatos que evidenciem 220 
atos e atitudes racistas praticados por assistente social, deve ser formalizada denúncia ética ao 221 
CRESS onde a assistente social estiver inscrita, para a devida apuração dos fatos e/ou indícios 222 
apresentados. Sobre o Fórum Mercosul, foi proposta na última reunião desse Fórum, realizada em 223 
19 de junho último, iniciar os estudos para elaboração da Matriz Comparativa do Serviço Social; 224 
avaliar posteriormente o convite para participação da ABEPSS para compor nesse trabalho. 225 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS: relato da participação das conselheiras Tânia Diniz e Daniela 226 
Neves na Assembleia Geral da FITS e na 24ª Conferência Mundial de Serviço Social, realizadas em 227 
Dublin – Irlanda. Na Assembleia da FITS, foi eleita Silvana Martinez, da Argentina para 228 
presidência da FITS; o CFESS (Tânia Diniz)  foi eleito na condição de vice-presidência da região 229 
América Latina e Caribe, juntamente com a Associação de Porto Rico (Larry Alicea); relatada a 230 
participação da reunião da Rede Iberoamericana do Serviço Social, da qual o CFESS é membro e 231 
um dos vice-presidentes da Rede. ÉTICA E DIREITOS HUMANOS: sobre o monitoramento dos 232 
desaforamentos de denuncias Éticos: a conselheira Nazarela Rego e assessora Sylvia Terra farão 233 
esse monitoramento em 10 de dezembro. Sobre a elaboração das atas dos julgamentos: está 234 
atualizada até o último julgamento. Deverá ser discutida na CEDH uma sistemática para manter 235 
atualizada a rotina dos encaminhamentos após julgamento (parecer da relatora, ata do julgamento, 236 
ofício de encaminhamento). Sobre reunião ocorrida com o CFP, quando foram tratados os seguintes 237 
assuntos: solicitação de ação conjunta com profissionais sobre trabalho no processo 238 
transexualizador; proposta de ação conjunta com CFP sobre nome social, para planejamento em 239 
outubro de 2018, para desencadear em 2019; proposta a realização de reunião conjunta para análises 240 
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conjunturais, indicada para fevereiro/19. Como encaminhamento, deverá ser discutido no 241 
planejamento do calendário de reuniões do CFESS a realização de reunião conjunta para análise de 242 
conjuntura e definição de ações conjuntas sobre temas comuns. Definidas as datas e as relatoras dos 243 
próximos recursos éticos: 17 de outubro: Recurso 011/2017, 7ª. Região, Magali Franz; Recurso 244 
07/2018, 11ª. Região, Tânia Diniz; Recurso 08/2018, 9ª. Região, Nazarela Rego; 14 de novembro: 245 
Recurso 11/2018, 9ª. Região. Mariana Furtado; Recurso 10/18, 6ª. Região, Elaine Pelaez; 09/2018, 246 
9ª. Região Solange Moreira; 19 de novembro: Recurso 12/2018, 7ª. Região Daniela Möller; Recurso 247 
13/2018, 9ª. Região, Joseane Couri. ADM-FIN: sobre recomposição da direção do CRESS-DF: o 248 
assessor Vitor analisou a situação, sendo realmente necessária a recomposição diante do 249 
afastamento de várias conselheiras; apresentou a Manifestação Jurídica. Como encaminhamento, 250 
deliberou-se o indicativo para realização da assembleia de recomposição em 26 de setembro pela 251 
manhã ou na primeira semana de outubro (em data a ser acordada com o CRESS). As conselheiras 252 
Nazarela Rego e Joseane Couri coordenarão a assembleia de recomposição. Sobre o Inquérito 253 
Administrativo 01/2018 – CRESS/PE, que solicitou o arquivamento. O assessor Vitor apresentou 254 
Parecer Jurídico, indicando posicionamento contrário ao arquivamento, por falta de argumentos que 255 
justifiquem tal solicitação. Sobre Cota-parte do CRESS/ MG, que informa que realizará o 256 
pagamento da penúltima parcela no valor de R$ 65 mil em 31/10/18 e solicita que o pagamento da 257 
última parcela da cota parte no valor de R$ 64.737,76 seja pago no próximo ano em 31/03/2019. 258 
Acatada a solicitação. Sobre atraso no envio dos balancetes pelos CRESS, o que tem ocorrido com 259 
frequência, dificultando a análise financeira pela assessoria contábil e conselho fiscal do CFESS. 260 
Apresentada uma proposta de realizar capacitação dos CRESS em relação às questões contábeis, em 261 
especial o sistema E-Social. O CFESS assumirá o custeio de 2 participantes de cada CRESS: 262 
contador e funcionário do setor; podendo o CRESS custear um/uma conselheiro/a. Deverá ser uma 263 
capacitação de dois dias, tendo como proposta de data os dias 27 e 28 de novembro. Aprovada. 264 
Como encaminhamento, foi deliberado que o trabalhador concursado que será convocado 265 
proximamente assumirá, como uma das tarefas, o acompanhamento dos balancetes. A partir da 266 
capacitação dos CRESS, serão adotadas atitudes mais rígidas em relação aos eventuais atrasos de 267 
envio dos balancetes. Sobre empréstimo do CRESS-MS e o não envio do relatório pelo conselho: o 268 
CRESS encaminhou o relatório com dados incompletos conforme previsto no Termo de 269 
Compromisso; já enviado ofício, solicitando a reelaboração do relatório com os elementos 270 
necessários; no entanto, não houve retorno do Regional, mesmo após ter sido reiterada a solicitação. 271 
Deliberado notificar o CRESS/MS. Sobre reunião com a Implanta para assinatura do contrato, 272 
agendada para dia 23/08, quando serão discutidas as etapas e prazos para a adaptação dos sistemas 273 
adquiridos e aquisição pelos CRESS dos módulos disponíveis (obrigatórios e opcionais). O 274 
conjunto CFESS-CRESS assumirá a compra dos módulos e sua manutenção. Sobre o Portal de 275 
Transparência: conforme encaminhamentos da gestão anterior, tem-se a aprovação de aquisição do 276 
Portal de Transparência: foi aprovada na gestão 2014-2017, a aquisição e capacitação do Portal de 277 
Transparência para todo o Conjunto CFESS-CRESS, com recurso do Fundo de Apoio. Sobre 278 
acessibilidade: agendada reunião com o assistente social Estenio Botelho, do Ceará, que contribuirá 279 
com informações específicas sobre essa temática, devido ao seu acúmulo sobre o tema. A reunião 280 
ocorrerá em Fortaleza em 14/09, com a participação das conselheiras Elaine Pelaez e Régia.Prado 281 
Sobre licitações: existem cinco pregões em andamento: contratação de Plano de Saúde para os/as 282 
funcionários/as do CFESS; agência de publicidade para Campanha de gestão; gráfica para as 283 
Agendas 2019; serviços de limpeza; serviço de internet. CONVITES: Ofício 284 
1106/2018/DIRPP/DEPEN sobre a construção de parâmetros para composição de equipe mínima 285 
de assistência social nas unidades prisionais; solicita a indicação de representação do CFESS para 286 
participar das discussões; reunião prevista para 24 de setembro/18. Aprovada a indicação das 287 
conselheiras Daniela Möller e Magali Franz.  Auditoria Cidadã da Dívida: convite pra reunião dia 4 288 
de setembro. A conselheira Joseane Couri deverá buscar informações mais detalhadas. Política de 289 
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atenção aos portadores de câncer de cabeça e pescoço, solicita a participação do CFESS na 290 
construção da política. A conselheira Solange Moreira vai analisar a solicitação e indicar uma 291 
representação externa para o acompanhamento dessa atividade. Convite do Nucress- Francisco 292 
Beltrão, para conselheira Daniela Möller participar do Seminário “A efetivação do Projeto Ético 293 
Político no exercício profissional do Assistente Social nos diferentes espaços sócio-ocupacionais” 294 
em 19 de setembro. Sobre o Fórum contra a desigualdade social: elaborada uma Carta aos 295 
Presidenciáveis contendo propostas, que será assinada pelo CFESS. INFORMES: CFESS na 296 
Estrada - CRESS-BA: deliberou-se que a conselheira Cheila Queiroz deverá ser a conselheira 297 
referência para o monitoramento das ações. Sobre o ENESS, realizado em Uberaba, na 298 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, com a participação de 300 estudantes. A 299 
conselheira Mariana Furtado representou o CFESS na mesa de abertura e a conselheira Neimy 300 
Batista fez palestra no evento. A conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não 301 
havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do conselho Pleno. 302 

Brasília, 19 de agosto de 2018. 
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