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Ata da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-

DF, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014, Gestão 2011-2014 – Tempo 

de Luta e Resistência 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na 1 
Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os 2 
Conselheiros do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença 3 
em livro próprio, para participarem da 164ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do 4 
CFESS, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 1/2014, 5 
de 13 de janeiro de 2014, na qual estabelece que, posteriormente, será encaminhada 6 
proposta de pauta para apreciação e sugestões. Dia 31 - 1. Ausência dos 7 
Conselheiros; 2. Encaminhamentos; 2.1. Grupo de Trabalho (GT) Sociojurídico; 8 
2.2. GT Questão Urbana; 2.3. GT Inadimplência; 2.4. GT Transição; 3. 9 
Apresentação da situação orçamentária e balancete dezembro; 4. Análise do 10 
Conselho Fiscal; 5. Assuntos Jurídicos; 6. Comissão de Comunicação. Dia 1º - 7. 11 
Prioridades para a assessora jurídica Sylvia Terra; 8. Julgamentos Éticos; 9. Data 12 
do Pleno de abril; 10. Comissão Eleitoral; 11. Informes; 12. Avaliação de 13 
Conferências. 13. Deliberação das Comissões; 14. Comissão de Seguridade 14 
Social; 15. Cancelamento da Reunião da Comissão Ampliada de Ética; 16. 15 
Comissão de Formação; 17. Comissão de Relações Internacionais (RI); Comissão 16 
Administrativo-Financeiro (Adm-Fin); 18. Convites e Informes; 19. Publicações; 17 
20. Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO); 21. 18 
Participação do funcionário Gleiton e do Assessor Jurídico Vítor no Curso de 19 
Capacitação; 22. Assembleias para Eleição de Recomposição de Cargos; 23. 20 
CFESS Informa. No dia trinta e um, no período da manhã, a Conselheira Marinete deu 21 
início à reunião, comunicando sobre as ausências justificadas das Conselheiras Sâmya 22 
e Marylúcia e colocou em discussão os encaminhamentos dos GTs Sociojurídico, 23 
Questão Urbana, Inadimplência e Transição. 2.1. A Conselheira Alcinélia informou que 24 
o GT Sociojurídico reuniu nos dias 9 e 10 de janeiro, para fazer o fechamento geral das 25 
pendências, ficando apenas alguns pontos sobre a discussão do exame criminológico, 26 
que estavam aguardando o fechamento do texto, em virtude de alguns elementos 27 
críticos, ressaltando que o Charles Toniolo (RJ) enviará o texto e o GT se comprometeu 28 
a encaminhá-lo, com as últimas revisões feitas, até o dia 15 de fevereiro, para 29 
submeter à revisão da Comunicação, a ser feita por Diogo Adjuto, para, em maio, sair a 30 
publicação, informando ainda que o tema sobre o sistema prisional é o ponto mais 31 
crítico. A Conselheira Erivã complementou que é o ponto que falta fechar para concluir 32 
o texto. A Conselheira Marinete sugeriu verificar se as informações estavam chegando 33 
para todas/os conselheiras/os, visto que já tinha havido questionamento de que o texto 34 
não tinha sido passado para todos deliberarem. A Conselheira Alcinélia concordou que 35 
seria bom darem o retorno ao grupo para haver a concordância de todos, que seria 36 
legítimo enviar para o GT o produto final. A Conselheira Marinete socializou que a 37 
situação seria um ponto da reunião de Comissão da COFI e que a Sâmya solicitou que 38 
ficasse à frente dos contatos com a Cortez, porque no livro dos pareceres sociais serão 39 
atualizados três artigos e a Cortez estava com muita dificuldade no artigo do exame 40 
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criminológico, que a dúvida era saber se não seria interessante situar esse documento 41 
com a Newvone Ferreira para que ela colocasse o que estava acontecendo, qual o 42 
debate estava sendo tratado. A Conselheira Alcinélia esclareceu que a forma como o 43 
texto foi escrito sobre o sistema prisional como um todo, é que tinha ficado em aberto. 44 
A assessora Cristina lembrou que havia uma posição que divergia, principalmente em 45 
relação ao contexto de São Paulo, que poderia resgatar o documento, o levantamento 46 
feito com o CRESS do Rio de Janeiro e, após outros esclarecimentos, disse que não 47 
sabia como dar curso a tal situação. A Conselheira Marinete disse que poderiam 48 
resgatar esse debate no livro sobre estudos sociais e pareceres sociais, após a 49 
apresentação da Comissão de Fiscalização (COFI), que sua preocupação era com o 50 
artigo da Newvone Ferreira, uma vez que todos os autores seriam chamados, com a 51 
oportunidade de rever os artigos. Foi definido dar encaminhamento à questão da 52 
apresentação da COFI, no livro, por meio do texto, de forma a complementar ou 53 
abranger a discussão do exame criminológico. 2.2. A Conselheira Kátia lembrou que foi 54 
ressaltada, no último Pleno, a preocupação de passarem para os CRESS a 55 
documentação a respeito da questão urbana, tendo ela ligado para a Tânia e fechado 56 
que, até o dia 26 de fevereiro, entregaria o documento, tendo a Tânia sugerido que o 57 
CFESS desse uma olhada no texto antes de ir para o GT, para, depois, socializarem 58 
com os CRESS, esclarecendo que a publicação estava prevista pela Assessoria de 59 
Comunicação, tendo já sido feita a licitação, confirmando que a próxima reunião 60 
acontecerá no dia 5 de abril, em São Paulo. 2.3. A Conselheira Raimunda comunicou 61 
que terão reunião do GT Inadimplência nos dias 7 e 8, esclarecendo que a assessora 62 
do GT, Ivanete Boschetti, estava com algumas dificuldades quanto aos dados enviados 63 
pelos CRESS, uma vez que a Resolução estabelecia o envio mensal das informações, 64 
constando o número de negociações, quem assinou o acordo. Contudo, alguns CRESS 65 
mandaram e outros não, e que a assessora Adriane sistematizaria o material para 66 
verificar quem respondeu, disse ainda que abrirão mão da informação mês a mês, 67 
tendo sido enviado memorando/circular com prazo de, até o dia 5 de abril, para os 68 
CRESS informarem qual a quantidade de negociações feitas no período de vigência da 69 
campanha. A assessora Adriane informou que, até o momento, somente três CRESS 70 
haviam respondido: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A Conselheira Raimunda 71 
acrescentou que não sabe se conseguirão as informações necessárias para fechar até 72 
maio, mas que a Ivanete apresentará uma versão preliminar que, certamente, terá 73 
necessidade de ser trabalhada e pautada no GT para fechar o que a deliberação 74 
estabelecia, as diretrizes para uma política nacional de combate à inadimplência. A 75 
Conselheira Kátia sugeriu que também poderiam deixar alguém à disposição, por 76 
telefone, para colher os dados dos CRESS, o que seria mais rápido e fácil; sugeriu 77 
ainda fazer um termo aditivo no contrato da assessoria, possibilitando haver um 78 
relatório estatístico, devendo o assessor jurídico Vítor Alencar analisar esse termo 79 
aditivo. A Conselheira Marinete registrou ainda que, em relação à pesquisa, o GT 80 
Inadimplência é muito mais amplo, assim como sua preocupação quanto à participação 81 
dos CRESS que, nas últimas reuniões do GT, considerou que não tem sido 82 
significativa, o que poderá ser em virtude do momento de transição. Outra preocupação 83 
foi no sentido de que a reunião do GT ia coincidir com a reunião do Forum dos 84 
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A assessora Sylvia 85 
salientou que, realmente, será preciso ver o valor do aditivo, porque o contrato não 86 
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pode ultrapassar o valor de oito mil reais, caso contrário, será preciso licitação para a 87 
contratação do serviço. Destacou outras questões sobre as ações do Conselho 88 
Nacional de Justiça (CNJ), com a intenção de excluir a execução fiscal, de forma a criar 89 
mecanismos só para conciliações judiciais, o que poderá rebater diretamente na 90 
Comissão de Inadimplência, dizendo que gostaria de saber quais os CRESS que 91 
estavam participando das conciliações e quantas estão marcadas, acrescentando que, 92 
embora seja uma decisão externa ao Conselho, tem surtido muitos resultados nas 93 
negociações dos débitos, propondo, como encaminhamento, incluir a questão das 94 
conciliações, para solicitar essa informação aos CRESS. A Conselheira Raimunda falou 95 
sobre incluir a discussão que está sendo feita sobre as pactuações e/ou negociações 96 
com o CNJ, de quem está fazendo e quantas já foram feitas, além de resgatar o 97 
parecer da assessora jurídica Sylvia Terra. A Conselheira Marinete reforçou alguns 98 
pontos colocados no debate por Sylvia Terra, dizendo que, nas primeiras reuniões do 99 
GT, levantaram tudo o que envolvia a campanha de inadimplência, assim como a 100 
questão das conciliações, dizendo ainda que, além da manifestação a ser feita pela 101 
Sylvia Terra, terem a preocupação de elencar mais elementos para que ela possa se 102 
pronunciar em relação à orientação para os CRESS. A Conselheira Kátia sugeriu 103 
convidar o assessor jurídico Vítor Alencar, para a reunião do GT Inadimplência, para 104 
aprofundar esse tema com a participação dele. 3. A Conselheira Marinete passou para 105 
a apresentação da situação orçamentária e balancete de dezembro. O assessor 106 
contábil Vilmar informou que o balanço estava pronto, mas faltava identificar algumas 107 
despesas quanto a restos a pagar, em virtude de precisar aguardar o retorno do 108 
funcionário Antônio, que estava em férias, mas que a situação do Conselho estava com 109 
um superavit, acrescentando que o relatório de gestão passará a ser feito de forma 110 
diferenciada, no que se refere à prestação de contas conforme estabelece o Tribunal 111 
de Contas da União (TCU), que será autoexplicativo, devendo demandar um tempo 112 
maior, que todas as prestações de contas serão consolidadas para serem aprovadas 113 
em abril, pois a data para término será em 31 de maio, de forma que a apresentação 114 
ficará para o próximo Pleno. 4. A Conselheira Kátia, quanto à análise do Conselho 115 
Fiscal, disse que ela e a Rosa Predes trabalharam em uma série de questões do 116 
Conselho Fiscal, que tinham que fechar a prestação de contas relativa a 2013, para 117 
começar a análise da documentação de 2014. Na pasta de viagem dos convidados, 118 
não havia boa parte da comprovação das passagens aéreas, de forma que estavam 119 
fazendo a recomendação, que poderá ficar para a próxima gestão, de que os 120 
conselheiros convocados sejam orientados pelo setor administrativo, além de estarem 121 
de posse do termo para coleta de assinaturas, para recolherem os tickets de 122 
passagens. A Conselheira Kátia observou ainda que, na pasta dos conselheiros, 123 
também constava a memória do Pleno, o que não era preciso para justificar as viagens, 124 
uma vez que o recibo de diária e o relatório se caracterizam como comprovantes. A 125 
assessora Cristina Abreu sugeriu a criação de formulários com tudo o que fosse relativo 126 
às viagens, de forma a um dos organizadores de despesa assinar para ser uma 127 
comprovação, possibilitando que as pastas permanecessem mais organizadas. A 128 
assessora Sylvia chamou a atenção de que a memória, de alguma forma, contém tudo, 129 
a autorização, a necessidade, por isso a importância de anexá-la. A Conselheira Kátia 130 
salientou que, na memória, existem ações e outros assuntos que considera 131 
extremamente preocupantes estarem disponíveis na pasta, que é diferente da ata, pois 132 
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são registrados assuntos internos, além de não contemplar todas as viagens, e que o 133 
formulário é uma proposta a ser aperfeiçoada. O Conselheiro Marcelo concordou com a 134 
assessora Sylvia, pois não era suficiente só dizer que se autorizou alguém a viajar, mas 135 
era preciso conter a finalidade, que considerava fundamental o recibo da diária, porque 136 
não há outra forma de comprovação. A Conselheira Kátia colocou como 137 
encaminhamento conversar com o funcionário Antônio, com o setor administrativo, com 138 
o Conselho Fiscal e com o assessor Vítor para pensarem sobre o assunto. Colocou 139 
ainda que observaram, nas pastas dos conselheiros, a falta de assinaturas, de diárias e 140 
comprovantes de passagens, até de conselheiros que se desincompatibilizaram, de 141 
forma que estavam orientando separarem as pastas para, em abril, verificar todas as 142 
pendências, citando como exemplo os casos da Marinete e da Alessandra, que viajam 143 
incluindo trechos via terrestre. Colocou ainda outra questão para pensarem, que, na 144 
pasta dos conselheiros convidados, subsidiados pelo Congresso Brasileiro de 145 
Assistentes Sociais (CBAS), inicialmente, o CFESS, havia pago as reuniões para a 146 
Comissão Organizadora dos CBAS, mas tal recurso foi ressarcido para o CFESS, de 147 
forma que ficou a dúvida sobre o que fazer, tendo sido identificado que precisariam, 148 
talvez, criar uma pasta específica dos CBAS para que pudessem colocar os relatórios, 149 
de forma a terem a comprovação de que o recurso foi ressarcido para o CFESS, 150 
apesar de que o registro também estaria na Contabilidade. O assessor contábil Vilmar 151 
disse que não haveria problema se não quisessem criar uma pasta específica, mas 152 
quanto ao fato de pagar e, depois, ressarcir, era um procedimento normal. A 153 
Conselheira Kátia colocou outra questão: que identificaram alguns conselheiros que 154 
compraram suas passagens sem terem sido ressarcidos posteriormente, no caso 155 
específico do Maurílio, que, quando encontrava passagens com preços menores 156 
comprava, de forma que teriam de verificar se havia alguma ilegalidade nesse 157 
procedimento, até porque o CFESS tem uma empresa que é contratada para isso. O 158 
assessor Vilmar disse que não havia problema em tal procedimento. A Conselheira 159 
Kátia salientou que deixarão tal informação, no GT Transição, como orientação para os 160 
conselheiros, acrescentando que não poderão comprar as próprias passagens, pois 161 
têm de ser compradas pelas empresas licitadas. A Conselheira Marinete considerou 162 
que caberia à empresa SLC fazer o que os Conselheiros estão fazendo: procurar 163 
promoções de passagens. A Conselheira Kátia disse que também deixará registrado 164 
nas observações do GT Transição. Outra questão que colocou é que, na pasta do 165 
Fundo de Apoio, identificaram depósitos feitos pelos Conselhos Regionais, mas não 166 
localizaram as pastas para depósito das seguintes Regiões: 2ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 17ª, 167 
18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 23ª, referentes a depósito do exercício de 2012, ou seja, o que 168 
depositaram até o mês de maio e junho de 2013, de forma que não sabiam se 169 
depositaram ou não. O assessor Vilmar informou que depositaram, mas não mandaram 170 
o comprovante, que precisarão verificar, tendo já falado com o Antônio, mas terá de ser 171 
cobrado. A Conselheira Marinete propôs elaborar memorando para os CRESS, 172 
esclarecendo que ou fazem todo o procedimento, baseado em resolução, ou não terão 173 
acesso ao Fundo de Apoio. O assessor Vilmar complementou que estava havendo falta 174 
de cuidado dos CRESS, fazendo depósitos em conta errada. A Conselheira Marinete 175 
colocou como encaminhamento enviar ofício aos CRESS, retratando todo o ocorrido, 176 
falando da responsabilidade deles no processo e do risco de inviabilizar a liberação de 177 
recursos, ficando sob a responsabilidade das conselheiras Kátia e Elisa. A Conselheira 178 
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Kátia colocou ainda que, quanto ao item suprimento de fundo, não identificaram nos 179 
meses de agosto, setembro, novembro e dezembro a parte de suprimento de fundo, 180 
questionando se não houve despesas, pois as pastas estavam vazias, de maneira que 181 
não conseguiram fazer a análise, que nas despesas diversas apareciam notas que 182 
entendia ser de suprimento de fundo, mas deveriam verificar as pastas, além de ver 183 
com o Antônio o porque desses meses não estarem registrados. Outra questão que 184 
causou até preocupação, que será verificada com o assessor jurídico Vítor Alencar, 185 
posteriormente, assim como com a assessora Sylvia, é que consta no acordo coletivo 186 
firmado com os trabalhadores do CFESS, a concessão de uniforme e, que foram 187 
identificadas algumas notas referentes a calçados, com os valores dos produtos, o que 188 
a surpreendeu. A assessora Sylvia explicou que, primeiro, houve uma decisão em 189 
relação ao Conselho de Medicina, na qual o TCU citou outra decisão do Conselho de 190 
Química, onde diz que não pode o Conselho assinar acordo coletivo que extrapolem as 191 
condições legais da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A Conselheira Kátia 192 
argumentou que o que se estava querendo encaminhar é se terão de fornecer os 193 
calçados, em virtude do acordo coletivo assinado, de forma que terão de honrar, até 194 
para se saber os critérios e a forma como se dará a compra, que o primeiro passo seria 195 
os esclarecimentos e, depois, tirar os procedimentos a serem tomados. O assessor 196 
Vilmar disse que poderia ser uma nota de ressarcimento ao funcionário, que parecia 197 
ser uma compra feita pelo funcionário Jarbas, que comprou e pediu ressarcimento por 198 
meio de suprimento de fundo, mas que o orientou no sentido de que não poderia, uma 199 
vez que o ressarcimento teria de ser feito por meio de solicitação, comprovando gastos, 200 
informando que a compra de sapatos era uma praxe desde 2012 ou 2013, pois parecia 201 
que havia um teto de gasto no acordo. A Conselheira Marinete disse que precisariam 202 
saber sobre o fluxo estabelecido para essa aquisição e ressarcimento. A Conselheira 203 
Raimunda se considerou surpresa com a situação, para não dizer chocada, 204 
questionando se foi um procedimento orientado e se todos os funcionários foram 205 
contemplados. A Conselheira Marinete considerou que houve orientação da assessoria 206 
contábil no sentido de solicitar ressarcimento, de maneira que terão de verificar com o 207 
assessor contábil Vilmar, em que bases foi dada tal orientação, para não se 208 
responsabilizar indevidamente os funcionários, além de saber se tal procedimento foi 209 
adotado em outros conselhos. A assessora Sylvia considerou que deveria ter sido 210 
consultado, no mínimo, o Conselho Fiscal e a diretoria. A coordenadora executiva 211 
Sandra Sempé procedeu à leitura do contrato 2012/2013, quanto à Cláusula 26ª, na 212 
qual estabelece a inclusão do “calçado em quantidade e frequência que assegure a 213 
manutenção da sua qualidade”. A Conselheira Marinete considerou que o entendimento 214 
foi o de que se compraria e, depois, se ressarciria. A coordenadora Sandra esclareceu 215 
que o funcionário vai à loja, escolhe o sapato que lhe seja mais confortável e o CFESS 216 
paga, mas ainda não foi estabelecido o fluxo. A Conselheira Marinete colocou que 217 
precisarão normatizar, pois ninguém o fez ainda. O assessor Vilmar explicou ainda que 218 
eles escolhem o uniforme e, se ultrapassar oito mil reais, tem que fazer licitação, de 219 
forma que entenderam que fariam a roupa e comprariam os calçados com o restante, 220 
mas com a autorização não sabe de quem, informando ainda que, tanto em 2012 221 
quanto em 2013, ultrapassou os oito mil reais. A Conselheira Raimunda sugeriu 222 
remeter a discussão para o GT Funcionários, até para saber se vão querer rever tal 223 
situação e discutir sob o ponto de vista da legalidade ou não, além de submeter ao 224 
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assessor jurídico Vítor para análise. A assessora Sylvia colocou que o próximo acordo 225 
coletivo a ser feito deverá ser submetido à apreciação da Assessoria Jurídica. A 226 
Conselheira Kátia colocou que o encaminhamento teria de ser para além do GT 227 
Funcionários, porque era preciso haver uma reunião com o jurídico, já com data de 228 
reunião marcada de maneira a não passar para a próxima gestão. A coordenadora 229 
Sandra acrescentou também que, ao se fazer a licitação, a empresa que ganhar deverá 230 
oferecer o uniforme e o calçado, que seria a primeira providência a ser tomada, e que 231 
está passando da hora de o CFESS sentar e passar procedimentos financeiros, 232 
administrativos e jurídicos em relação às atividades dos conselheiros e ao fluxo de 233 
documentação. O Conselheiro Marcelo chamou a atenção para o fato de que terão que 234 
analisar juridicamente o que fazer contabilmente com a despesa que excedeu. A 235 
Conselheira Marinete colocou a possibilidade de haver uma reunião em março, para 236 
pensarem o acordo coletivo, de como vão encaminhá-lo, em relação à questão do 237 
fluxo, de forma a sinalizar para a outra gestão qual o procedimento definido. Foi 238 
encaminhado que a reunião acontecerá no dia 14 de março, às 20 horas, com a 239 
participação da Ramona, pelo GT Funcionários, da Kátia, pelo Conselho Fiscal, da 240 
Sâmya, ordenadora de despesas e, caso não possa, além da Sandra Sempé, o 241 
assessor contábil Vilmar, o assessor jurídico Vítor e do coordenador financeiro Antônio. 242 
A Conselheira Kátia colocou também que, na pasta de despesas diversas, localizaram 243 
nota da Unique, que fez o Encontro Nacional, em Recife, no valor de R$ 34.188,10, 244 
despesa com hospedagem, que não deveria estar em tal pasta, colocando a 245 
preocupação de que não localizaram a pasta do contrato da Unique. A coordenadora 246 
Sandra comunicou que o assessor jurídico Vítor não fez o contrato, pois a pessoa 247 
responsável não enviou os documentos, situação que tem causado preocupação, 248 
porque não responderam nenhum e-mail enviado, devendo alguém da direção entrar 249 
em contato e reiterara a cobrança dessa documentação. A assessora Cristina informou 250 
que alguns documentos foram enviados. A coordenadora Sandra explicou que para 251 
instruírem o processo licitatório precisaria de uma documentação mais específica, 252 
esclarecendo maiores detalhes. A Conselheira Marinete colocou como 253 
encaminhamento sentar com o assessor Vítor e, se for necessário, deverá ir a Recife, 254 
uma vez que não poderão ficar esperando os documentos indispensáveis, de maneira 255 
que caberá ao Pleno autorizar sua ida, para com o Conselheiro Marcelo, tentar ver qual 256 
a saída, que deverão analisar a questão Sandra, Vítor e Marcelo, para definir o 257 
encaminhamento. A Conselheira Kátia esclareceu, em relação à Executiva Nacional de 258 
Estudantes de Serviço Social (ENESSO), que possui vários pequenos convênios com o 259 
CFESS, como o fornecimento de passagens aéreas, que se tratava de uma questão 260 
mais dirigida ao coordenador financeiro Antônio, que deveriam solicitar os 261 
comprovantes das passagens que foram liberadas, pois não constavam da pasta. 262 
Quanto ao contrato da Implanta disse que expirou em 24 de abril de 2013 e também 263 
não localizaram o termo aditivo, tendo apenas sido localizados os pagamentos, na 264 
pasta da Data Center, no que se refere ao convênio do Siscaf e Siscafweb. A 265 
Coordenadora Sandra disse que precisarão, realmente, verificar como o Antônio, 266 
inclusive porque houve publicação no Diário Oficial da União (DOU). Quanto à questão 267 
dos balancetes, terão que sentar com o assessor Vilmar para ver questões específicas, 268 
pois faltam encaminhar ainda todos os balancetes de 2013 dos CRESS Tocantins, 269 
Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Sergipe e Rio Grande do Norte são situação já 270 
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conhecidas, tendo sido enviado ofício, estipulando o prazo de 30 dias. Disse ainda que 271 
o CRESS Pará enviou ofício, afirmando que tinha enviado os balancetes de janeiro a 272 
abril, mas no anexo constataram que foram encaminhados apenas os meses de janeiro 273 
e fevereiro, tendo o CFESS enviado ofício comunicando. A assessora Sylvia, em 274 
relação ao Pará, disse existir uma questão pendente, relativa ao relatório, sobre uma 275 
denúncia, no CFESS, quanto a irregularidades no processo de licitação da assessoria 276 
jurídica, encaminhada pela agente de fiscal do CRESS, tendo sido decidido, no último 277 
Pleno, enviar ofício para essa agente fiscal, o qual ficou a cargo da coordenadora 278 
Sandra, verificar o envio. A assessora Sylvia considerou que a preocupava o fato de 279 
estarem terminando a gestão com uma série de procedimentos a fazer, em função das 280 
inúmeras irregularidades encontradas nesse CRESS, de forma a terminá-las na atual 281 
gestão, caso contrário, será preciso muito cuidado na próxima gestão, o que deveria 282 
ser encaminhado com urgência, com prazo de 10 dias para o auditor ir até lá e fazer 283 
tudo, trazer para o CFESS e analisar os procedimentos a serem adotados. O assessor 284 
Vilmar informou que, no caso do CRESS Paraíba, na auditoria, foram apontadas 285 
irregularidades ocorridas em 2010/2011. A Conselheira Kátia questionou se não seria 286 
interessante que ele fizesse uma manifestação contábil das pendências de 2011 até o 287 
momento, pois sua dúvida é se as pendências da gestão atual são em virtude de não 288 
atualização e regularização do que ficou para trás. O Conselheiro Marcelo explicou 289 
detalhes sobre a auditoria, no sentido de que houve problemas, conforme informação 290 
da Sâmya, dizendo que colocou o assessor Vilmar em contato com o contador da 291 
Paraíba, para fazerem os acertos, de maneira que estava mais ou menos 292 
encaminhado. Disse também que o CRESS Paraíba estava vivendo um caos, que 293 
estava enfrentando problemas internos de natureza histórica de funcionamento, sob 294 
grande tensão ainda das eleições. A Conselheira Marinete questionou se deveriam 295 
designar algum funcionário para acompanhar o processo ou se bastaria somente o 296 
auditor. O Conselheiro Marcelo esclareceu que seria o caso apenas de contratar uma 297 
auditoria externa. A assessora Sylvia considerou que estava previsto no Regimento 298 
uma auditoria independente, não devendo haver intervenção do CFESS; a partir dela, 299 
que o CFESS verificará o que tem regularizado e encaminhará para assessoria do 300 
CFESS para elaborar parecer jurídico e verificar as medidas a serem adotadas. A 301 
Conselheira Marinete colocou que o encaminhamento seria o de fechar a questão da 302 
auditoria com o auditor e, se for o caso, fazer os contratos e, depois, ofício ao CRESS, 303 
esclarecendo o que o CRESS tem que disponibilizar, designando funcionário específico 304 
para assessorar a auditoria. A Conselheira Marinete disse, quanto à participação da 305 
Sandra no Pleno do CFESS, que em algumas questões será fundamental a 306 
participação dela para que possa entender melhor algumas discussões, colocando 307 
como recomendação a participação da coordenação executiva nos plenos. A 308 
coordenadora Sandra disse que sempre viu essa importância. Foi finalizado o período. 309 
No dia trinta e um, no período da tarde, a Conselheira Marinete reiniciou a reunião com 310 
o repasse sobre o Sistema gestão.net, passando a palavra para Kátia. A Conselheira 311 
Kátia passou a fazer a apresentação do Sistema gestão.net, esclarecendo que foi 312 
criado por meio de convênio com a Implanta para poderem fazer o relatório de gestão, 313 
apresentando um modelo de demonstração para teste, a fim de tirar as dúvidas, 314 
demonstração que os CRESS também irão receber, informando que todo o sistema foi 315 
feito com base na instrução normativa do TCU, que o assessor Vilmar ajudará, porque 316 
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está bem a par do processo. A assessora Cristina passou também algumas 317 
explicações, informando que os CRESS receberem a “versão produção”, faltando a 318 
assinatura do contrato da Implanta com cada um. A Conselheira Marinete entendeu 319 
que as ações previstas no sistema, são as atividades programadas no plano de ação e 320 
os resultados, as atividades realizadas, que seria interessante seguir a mesma lógica 321 
das ações, fazendo por Comissão. A assessora Cristina colocou que deverão 322 
compatibilizar as ações com os resultados, conforme plano de ação de cada Comissão, 323 
que trabalharão com três aspectos: ação, resultado e indicadores. Disse que o 324 
organograma do CFESS era algo a ser elaborado por profissional/funcionário 325 
específico, pois representa níveis de hierarquia, o que não dá para tirar do plano de 326 
cargos. A Conselheira Kátia colocou que estão com muitas dúvidas e não sabem qual 327 
seria o melhor encaminhamento ou se fariam uma consulta com alguém que 328 
entendesse de organograma. A Conselheira Marinete entendeu que poderiam consultar 329 
algumas pessoas, que não via necessidade de contratação. Disse que era algo 330 
trabalhoso, que havia uma complexidade grande, que inclui, tanto a dimensão 331 
administrativa, quanto a política, sugerindo sentar a Cristina e a Sandra para propor um 332 
esboço, com base nos modelos de outros conselhos e, depois apresentarem um 333 
organograma provisório. A Conselheira Marinete colocou como encaminhamento, em 334 
relação à questão do relatório, que as/os Conselheiras/os, principalmente, da Comissão 335 
de Seguridade, que representam o CFESS nas representações dos conselhos, enviem 336 
seus relatórios, caso contrário não poderão levantar quantas reuniões, o que se gastou, 337 
todos os dados necessários, o que será cobrado também das/os Conselheiras/os 338 
desincompatibilizados, a fim de colocarem um prazo final para o relatório, visto que 339 
prazo limite é o dia 20 de março, propondo fechar o relatório de gestão até final de 340 
fevereiro para ficarem tranquilos. O Conselheiro Marcelo acrescentou como 341 
encaminhamento, enviar para os coordenadores das comissões o modelo do relatório, 342 
TCU e gestão.net, com prazo até 28 de fevereiro, para os conselheiros apresentarem 343 
os dois relatórios. A Conselheira Marinete considerou dar um prazo os CRESS, até 31 344 
de março e, quanto aos CRESS que não informaram, terão de cobrar e dar até 15 de 345 
abril e, no Pleno de abril, que será no dia 24, decidirão se vão pedir ao TCU a 346 
prorrogação do prazo ou não. A Conselheira Kátia colocou também como 347 
encaminhamento, fazer um ofício para os CRESS explicando que no Gestão.Net 348 
precisarão ter sintonia com a Implanta. Quanto ao relatório para entregar no Pleno de 349 
Transição, sugeriu como data até 31 de março. O assessor Vítor informou, quanto à 350 
questão do Antônio, que foi aprovada a criação do cargo de Coordenador Financeiro e 351 
fez a minuta de resolução para alterar o Plano de Cargos e Salários, tendo feito, com a 352 
Sandra, um levantamento das atribuições. 5. Deu-se início aos Assuntos Jurídicos. O 353 
assessor Vítor passou à apresentação da Minuta de Resolução sobre a criação do 354 
cargo de Coordenador Financeiro, no âmbito do plano de cargos, carreiras e salários 355 
dos funcionários do CFESS, explicando alguns detalhes, tendo sito aprovada, com o 356 
encaminhamento de publicação no DOU e, posteriormente, a nomeação do cargo, 357 
assinada pela Presidência do CFESS. Quanto à Manifestação Jurídica Nº 49/14, disse 358 
que, no Pleno passado, discutiram a situação de uma assistente social que tinha feito 359 
uma reclamação ao CFESS sobre o pedido de transferência dela, do CRESS do Rio de 360 
Janeiro para o CRESS da Paraíba, explicando mais detalhadamente os fatos, 361 
colocando como encaminhamento ver com o CRESS/RJ a reinscrição dela e com o 362 
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CRESS/PB apurar a situação internamente, de forma a dar conhecimento às partes 363 
envolvidas, aos dois CRESS e à assistente social. A assessora Sylvia passou para a 364 
Manifestação Jurídica Nº 1/14, que trata da representação acerca de possíveis 365 
irregularidades no pagamento de gratificação anual e de reajuste de funcionários do 366 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sugerindo encaminhar o acordo 367 
coletivo à apreciação, assim como acatar o que o tribunal determinou, no sentido de 368 
mandar cópia do Acórdão a todos os CRESS, independentemente de haver ou não 369 
irregularidade. A Conselheira Kátia disse que, no dia 14 de março, terão uma reunião 370 
para discutir o Acordo Coletivo de 2014, convidando o assessor Vítor para estar junto e, 371 
posteriormente, colocar a discussão para o Conselho Pleno, dizendo que estão 372 
reivindicando 14º salário, gratificações, esclarecendo que se trata de um recurso que 373 
dão como bônus. O Conselheiro Marcelo salientou que o mérito da manifestação 374 
jurídica era dizer aos CRESS que o acordo coletivo exige cuidados, colocando a 375 
preocupação de que precisarão pensar em uma fórmula para incluir o bônus de final do 376 
ano, de maneira a deixar trabalhadores e gestores do CFESS numa situação tranqüila. 377 
A assessora Sylvia disse que o importante era justificar as situações, buscando a 378 
legislação que fundamente e dê respaldo, devendo-se enviar o acórdão para os 379 
Conselhos Regionais e não a manifestação, além das providências que a manifestação 380 
sugeria tomar encaminhamento e a discussão do acordo coletivo com a Assessoria 381 
Jurídica e o encaminhamento do acórdão a todos os Conselhos Regionais, cumprindo 382 
a determinação do TCU. A assessora Sylvia passou para a Manifestação Jurídica Nº 383 
2/14, sobre a correspondência encaminhada ao CFESS por Maria Marcideth Costa do 384 
Rosário, noticiando fato relativo ao seu afastamento do Conselho Fiscal do CRESS da 385 
1ª Região, em virtude de constrangimento que sofreu por parte da diretoria do CRESS 386 
da 1ª Região, sugerindo oficiar a esse CRESS e ao Ministério Público Federal. Foi 387 
acatado o parecer, devendo ser encaminhada cópia da Manifestação para a Maria 388 
Marcideth, oficiando ao CRESS que informe ao CFESS imediatamente quais as 389 
inscrições que foram suspensas. Manifestação Jurídica Nº 3/14, sobre o 390 
encaminhamento da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em relação ao 391 
processo promovido pelo Ministério Público de Pernambuco com o CRESS da 4ª 392 
Região, objetivando a demissão dos funcionários não concursados, explicando mais 393 
detalhes. Foi acatada a manifestação, que teve por objetivo dar conhecimento aos 394 
Conselheiros. Manifestação Jurídica Nº 4/14, referente ao Termo de Ajustamento de 395 
Conduta (TAC), firmado entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério Público 396 
Federal do Distrito Federal, com interveniência do Sindicof, com o objetivo de instituir o 397 
Regime Jurídico Único para os funcionários do Conselho citado, conforme a Lei Nº 398 
8.112, no sentido de dar conhecimento às/aos conselheiras/os e arquivar a 399 
Manifestação, porque não tem nenhuma providência. Manifestação Jurídica Nº 5/14, 400 
sobre a Comunicação do Ministério Público de Santa Catarina acerca do andamento do 401 
inquérito civil público, de Janete Couto de Oliveira, considerando fundamental que se 402 
oficie à justiça de Catanduva, para que encaminhem cópia da ação judicial para que se 403 
verifique o que aconteceu, esclarecendo mais detalhes. Foi acatada a manifestação 404 
jurídica, além de encaminhar cópia do processo ao juízo da vara de Catanduva. Passou 405 
para o Parecer Jurídico Nº 1/14, sobre as providências adotadas pelo CFESS contra a 406 
Unitins para coibir as práticas relatadas no Inquérito Civil Público Nº 407 
1.28.100.000219/201113, do Município de Mossoró-RN, cuja cópia foi encaminhada ao 408 
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CFESS. A Conselheira Elisa fez considerações apenas sobre o fato de o aluno que não 409 
faz o estágio durante o curso poder fazer depois, mas terá que ter o supervisor 410 
acompanhando, estar matriculado na supervisão acadêmica. A assessora Sylvia 411 
concordou que seria melhor tirar tal informação do Parecer, pois não corresponde à 412 
realidade. A Conselheira Marinete disse que ficou um pouco confusa quanto à questão 413 
referente às visitas realizadas, colocando como positiva solicitação do Ministério 414 
Público (MP) ao CFESS, das providências tomadas, porque conduz ao entendimento 415 
de que o CFESS precisa tomar providências, possibilitando ao CFESS ser um ator 416 
ativo nesse processo, que era importante socializarmos com os CRESS para que 417 
vejam como é importante tomar providências. Foi acatado o parecer e as medidas nele 418 
indicadas, com cópia ao MP, via ofício político do CFESS, resgatando o 419 
posicionamento do conjunto em relação ao serviço social na modalidade de Educação 420 
à Distância (EAD) e, também, informar ao MP que as providências que o CFESS 421 
inclusive vai tomar e as recomendações indicadas no parecer jurídico, de identificar o 422 
nome das 49 estudantes e que, tão logo, tenha essa conclusão, será encaminhada. 423 
Passou ao Parecer Jurídico Nº 08/14, que ainda não está concluído, mas está com a 424 
seguinte conclusão: o CRESS da 9ª Região, através de mensagem eletrônica 425 
encaminhada a esta entidade federal, em 20 de janeiro de 2014, solicita informações 426 
sobre a necessidade de acompanhamento do CFESS na realização de assembleias 427 
com a categoria, no âmbito das seccionais, a serem realizadas para recomposição dos 428 
cargos vacantes, considerando a desincompatibilização de conselheiras/os, explicando 429 
mais detalhes e que pediu um apanhado geral de todos os CRESS, presumindo que 430 
com cinco conselheiros dava para enfrentar algumas questões, mas o problema é que 431 
não dá quorum para o Conselho Pleno, até porque, há muitas deliberações que 432 
dependem do Pleno, e o quorum mínimo é de seis, conforme o Estatuto, informando 433 
que terminará o Parecer no dia seguinte. A assessora Cristina informou que, dos 434 
dezessete, oito CRESS ainda não responderam sobre suas recomposições. A 435 
Conselheira Kátia sugeriu manter a assembleia, de forma a já definir a data para que a 436 
Sylvia possa correr atrás da documentação, ficando dia 20, no Amazonas, e dia 21, no 437 
Pará. Ficou encaminhado que a primeira providência será elaborar ofício informando 438 
aos CRESS sobre as assembléias e as datas, com a participação da conselheira 439 
Alcinélia e da assessora Sylvia. A Conselheira Marinete colocou que, quanto ao 440 
CRESS/SP, terá de responder ofício, informando que o CFESS entende que fica a 441 
critério do CRESS, que tem que ser no mínimo dois conselheiros, no caso das 442 
Seccionais, pela lógica da proporcionalidade para que o CRESS defina, devendo 443 
também a mesma documentação ser enviada para Minas Gerais, dizendo que os 444 
CRESS devem decidir, sendo que não pode ficar em número inferior a dois. A 445 
assessora Sylvia disse também que não há previsão regimental para as Seccionais, 446 
ficando a critério do CRESS fazer a recomposição. 6. Deu-se início aos assuntos da 447 
Comissão de Comunicação. O assessor de comunicação Rafael falou da reunião que 448 
tiveram com o Instituto CTS, que desenvolve o sistema de acessibilidade por meio do 449 
site, mostrando um pouco do sistema, do que considera como prioridade, e que seria 450 
interessante deixarem o sistema pronto e funcionando, que representará um grande 451 
avanço, no que diz respeito à acessibilidade no site, chamado de Rybená, no valor de 452 
36 mil reais anuais. O Conselheiro Marcelo sugeriu encaminhar para a assessoria 453 
jurídica. O assessor Rafael colocou também que solicitaram a contratação de um banco 454 
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de imagens, para que pudessem fazer todas artes com um pouco mais de agilidade, 455 
tendo o assessor Vítor apresentado uma manifestação com uma série de 456 
impossibilidades de empresas, de forma que queriam tirar as dúvidas com ele, o que 457 
ficará em suspenso. Outro ponto que colocou era quanto a fazer o planejamento com 458 
os Conselheiros até o final da gestão do que vai ser prioridade ou não, pois estão com 459 
um problema preocupante, a ideia do projeto “memórias e resistências”, que seria para 460 
confeccionar um livro, visto que estão divulgando o projeto desde maio do ano passado 461 
e, até o momento, só receberam três relatos, sugerindo fazer um contato com as 462 
pessoas, caso contrário, terão de encontrar outras formas de conseguir os 463 
depoimentos. O Conselheiro Marcelo entendeu a preocupação de forma que deveriam 464 
fazer um esforço concentrado, que poderia não ser a gestão atual, mas a próxima 465 
gestão, de forma que deveria estar pronto no ano em questão. A Conselheira Elisa 466 
disse que poderiam discutir o assunto no dia seguinte e ver até os prazos, mas que, 467 
talvez, seja para a próxima gestão a finalização do projeto. Foi encerrado o período. 6. 468 
No dia primeiro, no período da manhã, a Conselheira Marinete deu início ao período, 469 
passando para Comissão de Comunicação continuar os pontos. O assessor Rafael 470 
disse que a Comissão sentou e conseguiu listar todas as atividades, dando início ao 471 
ponto do Dia do Assistente Social, que têm um problema, que é sempre consultar os 472 
CRESS, que terá como tema “Serviço Social em Defesa do Direito à Cidade no 473 
Contexto dos Megaeventos”, que deverão elaborar todas as peças que são sempre 474 
produzidas, como cartazes, vídeos, CFESS Manifesta, adesivos, que já começaram a 475 
orçar esse trabalho, sugerindo novamente a contratação do jornalista Bruno, pois a 476 
ideia é trabalhar com fotografia de novo, tendo sido elaborado e enviado um briefing 477 
para ele, que já o respondeu concordando com a ideia e apresentando um orçamento, 478 
que conterá: a realização de fotografias e acompanhamento e finalização da arte, no 479 
valor de R$ 5.000,00; licenciamento de uso de imagem para qualquer produto de 480 
comunicação, no valor R$ 2.500,00, dando um total de R$ 7.500,00, não estando 481 
inclusa a arte, propondo a contratação de um diagramador, à parte, para fazer esse 482 
trabalho. A Conselheira Kátia concordou com a proposta de contratar um diagramador, 483 
pois sabe da sobrecarga de trabalho da assessoria de comunicação. A Conselheira 484 
Marinete colocou se não poderiam pensar em outras alternativas. Foi aprovado o 485 
orçamento do Bruno e aprovada a contratação de um diagramador para executar as 486 
peças. Passou-se a tratar do CFESS Manifesta, que a ideia era a de, no início de abril, 487 
colocar o material para ser impresso, que serão dois CFESS Manifesta que deverão 488 
estar prontos, apesar de serem para maio e março, um on line e um impresso. A 489 
assessora Sylvia chamou a atenção para se verificar, com o assessor Vítor, a forma de 490 
contratação, no que ser refere à fotografia e à diagramação. O assessor Rafael 491 
informou que já apresentou proposta quanto à acessibilidade do site, ficando acertado 492 
para conversarem com o assessor Vítor, com a ideia de, até maio, estar tudo 493 
funcionando. Informou ainda que estão em contato com o Instituto Benjamim Constant, 494 
que falou que o Código de Ética já está todo em Braile, mas ainda não foi impresso, 495 
que enviaram uma solicitação de parceria no sentido de ver qual será forma de 496 
pagamento, tendo sido dito que até abril estará impresso e nas mãos do CFESS, num 497 
total de 500 livros em Braile, a ser distribuído para os CRESS e quem mais definirem, e 498 
500 áudio-livros, que serão disponibilizados no site do CFESS, ou seja, o Código de 499 
Ética Falado. A Conselheira Elisa salientou que seria importante orçar 500 e 1.000, 500 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3223-1652 / Fax: (61) 3223-2420 
E-mail: cfess@cfess.org.br   - Home Page: http://www.cfess.org.br 

   
 

porque, às vezes, a diferença é muito pequena e avaliarem se vale a pena ou não. O 501 
assessor Rafael sugeriu entrarem em contato com o Instituto novamente para terem 502 
uma ideia desse valor e ver com o assessor Vitor qual a forma de contratação. A 503 
assessora Sylvia lembrou que, qualquer dispensa por inexigibilidade de licitação, tem 504 
que ser precedida, necessariamente, do parecer jurídico, o que é obrigatório pela Lei Nº 505 
8.662, mesmo se for dispensada a licitação, porque se trata de uma autarquia, e como 506 
tal, requer um parecer jurídico justificando. O assessor Rafael colocou que serão vários 507 
materiais impressos para a transição da gestão: convite para a posse (200 508 
exemplares), certificado para conselheiros e conselheiras que contribuíram com a 509 
gestão, cartão de boas-vindas para quem está chegando, crachás para, no dia em que 510 
fizermos o Pleno de transição, todos ficarem identificados. A Conselheira Erivã 511 
informou que passaram a planilha para a confecção dos slides da transição e o Diogo 512 
Adjuto já havia encaminha de forma que, já estava pronto para mandar para as 513 
comissões. O assessor Rafael passou para as publicações até o fim da Gestão Tempo 514 
de Luta e Resistência: relatório de gestão, disse que o prazo para receberem o relatório 515 
final, para depois encaminhar para a diagramação, é o dia 15 de março, pois deverá 516 
estar impresso até o final de abril; compêndio do CFESS Manifesta, incluindo o CFESS 517 
Manifesta do Dia do Assistente Social (15 de maio) e do 1º de maio, cabendo à 518 
assessoria pegar todos os textos finais e como tarefa para a Comunicação compilar as 519 
versões finais dos CFESS Manifesta no site, colocar num arquivo do Word e passar 520 
para o diagramador. O Diogo Adjuto disse que o próximo CFESS Manifesta é do Dia 521 
Internacional da Mulher, no dia 8 de março, que também deverá ser feito. A 522 
Conselheira Elisa lembrou que será junto com o carnaval, devendo ficar pronto uma 523 
semana antes, de forma que todos leiam antes do carnaval para poder fazer as 524 
contribuições. O Diogo Adjuto colocou que o próximo CFESS Manifesta é do dia 17 de 525 
abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária e Dia Internacional das Lutas 526 
Camponesas. O assessor Rafael disse que a ideia é incluí-lo no livro. Quanto ao dia 19 527 
de abril, Dia da Luta Indígena, fazer uma matéria, elaborando perguntas, no formado de 528 
entrevista. O assessor Rafael sugeriu deixarem um CFESS Manifesta pronto para a 529 
próxima gestão, preparando uma pauta e fazendo uma matéria sobre o tema, do Dia 18 530 
de maio, que é a Luta Antimanicomial e a Exploração de Crianças e Adolescentes, de 531 
responsabilidade da Comissão de Fiscalização (COFI) e da Seguridade, assim como o 532 
da saúde mental, que poderá ser a Rosa, por causa da história da Frente sobre Drogas 533 
e Direitos Humanos, e a Ramona. Terminados os CFESS Manifesta, passou-se para os 534 
livros e publicações. Disse que tinham uma pendência, para Relações Internacionais, 535 
que é o Código de Ética do Assistente Social Trilíngue, pois não conseguem localizar o 536 
arquivo traduzido, pronto para impressão. Ficou definido fazer o orçamento para 537 
realizar a tarefa de nova reprodução e ficar a publicação para definição da próxima 538 
gestão. Quanto ao livro da Legislação e Resoluções sobre o Trabalho do Assistente 539 
Social, não será preciso reimprimir, só precisarão atualizar e fazer algumas correções, 540 
ficando a assessora Cristina com a incumbência de atualizar. Quanto à Brochura do 541 
GT, o prazo é até 25 de fevereiro, e o da questão urbana também será enviado até o 542 
final de fevereiro pela Tânia. Quanto ao livro do Seminário da Saúde, ainda está em 543 
fase de revisão. A Conselheira Kátia questionou se seria possível reproduzir, pelo 544 
menos para a transição, o Seminário da Questão Urbana, para entregarem para os 545 
novos conselheiros, pois não têm mais nenhum exemplar do DVD. O assessor Rafael 546 
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disse que seria mais uma licitação que teríamos de fazer. A assessora Cristina disse, 547 
quanto ao do 39º Encontro Nacional CFESS/CRESS, que receberam tudo, faltando 548 
apenas diagramar e ir para a gráfica, lembrando que, infelizmente, a gestão vai acabar 549 
e não se fez publicação de nenhuma análise dos Encontros Nacionais, mas serão feitos 550 
esforços. O assessor Rafael falou que parecia ser algo simples, mas a degravação dos 551 
seminários demandava muito trabalho. Quanto ao Seminário da COFI, ficou definido o 552 
dia 8 de março para estar com esse material todo pronto, apenas faltando revisar. Para 553 
o livro “Serviço Social, Memórias e Resistências da Ditadura Militar”, seria importante 554 
registrar quais são as atribuições de cada conselheiro e da assessoria de Comunicação 555 
em relação ao livro, ficando encaminhado que a Conselheira Erivã entrará em contato 556 
com o professor Faleiros, para ter o seu depoimento. Sobre a Revista Inscrita e a 557 
agenda será da próxima gestão, com a possibilidade de fazer on line. Quanto à 558 
finalização dos vídeos e reprodução dos DVDs, fez alguns esclarecimentos sobre o 559 
andamento do DVD do Seminário Serviço Social na Educação, que verificaram alguns 560 
problemas e devolveram os DVDs que tinham recebido, tendo eles ficado de mandar a 561 
versão final; o da Organização Sindical, ficou para o CRESS do Rio verificar, porque é 562 
uma empresa de lá. Em relação ao Simpósio Internacional da Federação Internacional 563 
de Trabalhadores Sociais (FITS), deverão novamente entrar em contato com a equipe, 564 
porque nunca receberam para edição e revisão, podendo o Maurílio ajudar, porque 565 
sabe quem é a pessoa que cuidou disso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 566 
(UERJ). Sobre o 41º Encontro Nacional, em Palmas, junto com o Seminário de Direitos 567 
Humanos, foi devolvido para se fazer as correções que tinham sido verificadas, no caso 568 
das libras. Quanto ao Seminário Nacional de Comemoração dos 30 Anos da Virada, já 569 
está todo editado, faltando apenas as cópias. No que se refere ao 42º Encontro 570 
Nacional e o Seminário de Comunicação, em Recife, já está sendo produzido. Sobre o 571 
Seminário das COFIs, 2013, e o Seminário do SUAS, já foi feita a revisão, aguardando 572 
a produtora devolver com as cópias finalizadas. Quanto ao 13º CBAS, não sabem o 573 
que fazer com os 40 DVDs que receberam e, provavelmente, também receberão no 14º 574 
CBAS, que quando chegarem os 40 DVDs precisarão definir o que fazer. A Conselheira 575 
Kátia esclareceu alguns pontos referentes ao 14º CBAS, em que já houve uma 576 
conversa e vão entrar em contato com a Empresa responsável, a Alvo. O assessor 577 
Rafael destacou que se trata de um trabalho que não é barato, pois inclui horas de 578 
edição, ou seja, se o evento durou 36 horas, serão 36 horas de edição, o que, com 579 
certeza, passa por licitação, e o CFESS não tem condições de ficar fazendo licitação a 580 
cada necessidade. A Conselheira Kátia informou que encaminhará, até o dia seguinte, 581 
o texto sobre as eleições para compor a capa e contracapa do CFESS Informa, jornal 582 
sobre as eleições a ser enviado para a categoria. 2.4. A Conselheira Alcinélia passou 583 
para o GT Transição. A coordenadora executiva Sandra colocou que socializarão com 584 
o pleno o que resultou da reunião ocorrida no dia 23. A Conselheira Erivã deu algumas 585 
explicações sobre o Pleno de Transição e Posse, devendo fazer uma síntese de todas 586 
as ações e mandar para as/os Conselheiras/os. Sobre o relatório de gestão, também 587 
enviará um roteiro para que cada comissão destaque as principais ações feitas, 588 
devendo ser considerado o prazo que tem que passar para a Comunicação, com a 589 
ideia de que, na reunião de 14 e 15 de fevereiro, a assessora Cristina alinhave alguns 590 
pontos para ser encaminhado para todos, com os prazos, e que também receberão um 591 
modelo do slide com o roteiro, para apresentar no Pleno de Transição. Em relação ao 592 
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material, especialmente o que vai ser confeccionado (mochilas, malas e broches), a 593 
Sandra Sempé já apresentou um orçamento. O Conselheiro Marcelo sugeriu entregar 594 
para os Conselheiros HDs externos, que possibilitaria colocar todo o material. Ficou-se 595 
de verificar tal possibilidade, sugeriu ainda verificar o Hotel Saint Paul, visto que passou 596 
por uma grande reforma, no lugar do Carlton Hotel, até porque está mais barato e com 597 
melhor qualidade. Ficou decidido que isso será avaliado. A Conselheira Erivã disse que 598 
fizeram um mapeamento da lista de convidados para ver quantas pessoas seriam, 599 
considerando: duas pessoas da ENESSO; duas da Associação Brasileira de Ensino e 600 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); mais ou menos cinco do CRESS; mais ou 601 
menos oito dos conselhos federais; mais ou menos seis dos movimentos sociais; 602 
representações externas; foram indicadas algumas pessoas do Ministério do 603 
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (MDS); Ministério da Saúde; conselhos 604 
de direitos e fóruns: Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de 605 
Assistência Social (CNAS), Conselho Nacional da Criança e do Adolescente 606 
(Conanda), Conselho Nacional da Pessoa Idosa (CNDI), Conselho Nacional de Drogas 607 
(CONAD), Conselho Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (LGBT), Fórum DCA, 608 
Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS), Fórum 609 
Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FETSUAS), Fórum 610 
Nacional da Reforma Urbana, o que daria em torno de dez; convidar a Divisão de 611 
Serviço Social do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); alem de avaliarem o 612 
convite para a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. 613 
7. A Conselheira Marinete colocou em discussão a listagem das prioridades para a 614 
assessora Sylvia Terra, até o próximo Pleno. A assessora Sylvia disse que precisava 615 
terminar o parecer do INSS, que já está quase finalizado, além do Parecer sobre o 616 
Projeto de Lei (PL) Nº 122, que abrange várias dimensões e do Parecer da ética, que 617 
tem a questão da reformulação do livro azul, em virtude de mudanças do Código 618 
Processual, para a gestão atual, colocando ainda a questão da jurisprudência, que é 619 
uma demanda enorme, mas ficará para a próxima gestão. Colocou também outra 620 
questão prioritária, um documento jurídico-político, que está no Conselho Nacional de 621 
Justiça (CNJ), sobre a questão das decisões do Depoimento Sem Dano (DSD), além 622 
de todas as demandas do processo eleitoral do Conjunto CFESS-CRESS e as 623 
questões que chegam do Judiciário, mas passará na frente as questões urgentes, 624 
devendo fazer manifestação sobre todas as questões. Informou ainda que, sobre o 625 
administrativo-financeiro, fizeram várias visitas e, com o apoio da Kátia, farão um 626 
levantamento de todas as demandas pendentes do ponto de vista jurídico. A 627 
Conselheira Marinete colocou que receberam um pedido de posicionamento do 628 
CFESS, contra a votação e aprovação do PL 72, que “psiquiatriza” a população 629 
transexual por lei, faz a manutenção do teor jurídico da reivindicação do CFESS, de 630 
reconhecimento em nome do estado, além de excluir os travestis e transgêneros e, 631 
sequer, fala sobre a mudança de sexo no registro civil, dando explicações mais 632 
detalhadas, devendo-se aprovar a elaboração de uma nota, após uma leitura mais 633 
atenta, indicando que a ética discutisse e fizesse os próprios encaminhamentos, 634 
podendo a Elisa fazer a nota, dizendo ela que não sabia se teria condições de fazer e 635 
que precisaria consultar a Marylúcia, pois não tinha apropriação para fazer tal tarefa. A 636 
assessora jurídica retomou as prioridades, dizendo que outra questão que rebate com a 637 
ética é referente à demanda sobre a transexualidade, de forma que vão fazer uma 638 
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reunião, em São Paulo, com a Heleni e uma pessoa da Comissão de Ética, sugerindo a 639 
Elisa, para que passe todos os elementos a fim de fazer o parecer jurídico, visto que a 640 
proposta é que o CFESS normatize os procedimentos do assistente social que quer 641 
trabalhar com a transexualidade. Disse também que outra prioridade é a de que terá de 642 
terminar todas as atas dos julgamentos éticos. A Conselheira Alcinélia considerou que 643 
seriam, realmente, prioridades o CNJ, as atas dos julgamentos éticos, a eleição e o 644 
INSS. A Conselheira Kátia disse para a Sylvia que terá de repassar, na transição, as 645 
questões jurídicas, da mesma forma, os assessores Vítor e Vilmar, apresentando um 646 
relatório de transição para a próxima gestão. Ficou estabelecido como prioridades: as 647 
demandas judiciais; os recursos que eventualmente chegarem ao CFESS; as atas dos 648 
julgamentos éticos; a eleição para o Conjunto CFESS-CRESS; o acompanhamento das 649 
assembleias de recomposição dos CRESS; o CNJ; o INSS e a reunião, em São Paulo. 650 
8. Ficou definida a data dos julgamentos éticos para o dia 24, com a participação 651 
das/os Conselheiras/os: Alcinélia, Kátia, Raimunda, Erivã, Marylúcia, Sâmya e Marcelo, 652 
ficando Erivã e Marcelo com interrogação, devendo-se fazer as convocações. 9. Ficou 653 
definido que a data para terminar o Pleno será no dia 27 de abril, sendo, portanto, de 654 
24 a 27 de abril. 10. Comissão Eleitoral. A Conselheira Raimunda disse, quanto às 655 
chapas inscritas, no cenário geral, alguns CRESS não informaram e não tem nenhuma 656 
informação de chapa nos CRESS: Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, Piauí, Mato 657 
Grosso, Amapá e Acre; sem chapa inscrita é o DF, onde há um processo que precisa, 658 
em algum momento, ser avaliado; com chapa única: Maranhão, Goiás, Santa Catarina, 659 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte e 660 
Tocantins; com duas chapas: Paraíba, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 661 
Rondônia, Minas Gerais e Alagoas; são os estados que informaram oficialmente, 662 
esclarecendo mais detalhes sobre as chapas e que, a urgência em obter as 663 
informações é para passar para a Comunicação elaborar as cédulas eleitorais, que 664 
deverá ficar pronta até a próxima quarta-feira, que o compromisso do CFESS é de que, 665 
no máximo, com uma semana de antecedência tudo chegue aos CRESS. Esclareceu 666 
que os CRESS que informaram a composição das comissões eleitorais foram: 667 
Maranhão, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraíba, Goiás, 668 
Rondônia e Amapá. Quanto à modalidade do voto, por correspondência ou misto, 669 
apenas o CRESS Rio de Janeiro informou que será por correspondência, e Alagoas, 670 
Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, que será misto. A assessora Sylvia 671 
prestou esclarecimentos sobre a situação de inscrição de chapas e impugnações. A 672 
Conselheira Marinete informou que tiveram a preocupação de, no período da manhã, 673 
solicitar aos oito CRESS que não responderam sobre a recomposição, que foi 674 
demandado para a Sandra Sempé tentar contato, colocando sua dúvida quanto à 675 
responsabilidade do CFESS, de forma se caberia alguma tarefa para ser feita. A 676 
assessora Sylvia esclareceu que talvez somente quanto à Comissão Nacional Eleitoral. 677 
A Conselheira Raimunda disse que precisavam encaminhar a eleição do CFESS, 678 
esclarecendo que estavam fazendo acerto com a Sylvia, do ponto de vista jurídico, 679 
sobre como encaminhar esse processo. 11. A Conselheira Marinete deu início ao ponto 680 
dos informes: da Editora Papel Social, dizendo que é uma nova editora que está 681 
apresentando um catálogo com dez lançamentos dos temas relacionados ao serviço 682 
social e que se coloca disponível, inclusive, para participar de eventos e palestras; da 683 
Esther Barreto, sobre o lançamento da pesquisa de Estudos de Condições Laborais, no 684 
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sentido de divulgar. Foi encaminhado para a Comissão de Formação decidir o que 685 
fazer, se vai para a comunicação ou outra decisão, em virtude da pesquisa estar em 686 
espanhol. Informe do Congresso Nacional do Trabalhador Social, da Argentina, nos 687 
dias 11, 12 e 13 de setembro de 2014, devendo a assessora Adriane Dias encaminhar 688 
para a pasta de eventos do site, para divulga-lo. Informe sobre o documento que 689 
receberam do Ministério da Saúde, sobre a Quarta Conferência Nacional de Saúde do 690 
Trabalhador, com o tema “A Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos 691 
e de Todas, Dever do Estado”, a ser realizada no período de 10 a 13 de novembro de 692 
2014, registrando que a comissão de organização é composta pela Federação Nacional 693 
de Assistentes Sociais (FENAS), por meio da Maria Laura. Informe sobre a 694 
representação do CFESS no Conselho Nacional de Combate à Discriminação – LGBT, 695 
tendo ocorrido reunião ordinária e atividades no Fórum Social Temático da Educação, 696 
de 23 a 26 de janeiro de 2014, englobando o Encontro das Lideranças do Movimento 697 
LGBT e gestores ligados à temática, apresentando as inovações em termos legais que 698 
estão acontecendo; o registro na Declaração de Nascidos Vivos, de duas mulheres, 699 
mães, antecipando o nascimento da criança; os desafios da representatividade dos 700 
defensores de direitos humanos, que é um programa de manutenção aos defensores 701 
de direitos humanos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Laicidade do 702 
Estado, informando os contatos dos expositores para, no momento em que forem 703 
elaborar um CFESS Manifesta sobre o Estado Laico, entra em contato com tais 704 
pessoas; que das quinze representações da sociedade civil, quatorze estavam 705 
presentes, faltando somente o Conselho Federal de Psicologia, e das quinze 706 
representações do Governo, dez estavam presentes. Disse que estava levando para o 707 
CFESS as publicações: a Juventude, Homicídios e Juventude no Brasil, Mapa da 708 
Violência, de 2013, que está sendo sistematizado; Cidadania LGBT, Boas Práticas do 709 
Brasil e União Europeia; Guia Orientador para Criação de Conselhos Estaduais e 710 
Municipais dos Direitos da População LGBT, e para a Biblioteca do CFESS, os Trinta 711 
Anos de Transversalidade dos Feminismos no Brasil, Reconhecimento Cultural e Social 712 
dos Direitos das Mulheres, um DVD e uma brochura. Informe sobre o convite da 713 
Conferência Mundial, da Marilda, que acontecerá em julho de 2014, na Austrália, com a 714 
palestra Promoção Social e Igualdade Econômica, no Congresso Mundial de Serviço 715 
Social, Educação e Desenvolvimento Social, em Melbourne, Austrália, tendo ela 716 
aceitado. A Conselheira Marinete comunicou que tiraram algumas deliberações em 717 
relação às representações, tendo sido providenciada as trocas dos representantes, que 718 
a Hilda do Rio de Janeiro, participará representando o CFESS no CNAS, como ouvinte, 719 
com reunião marcada para os dias 2, 3 e 4 próximos. Quanto à Residência 720 
Multiprofissional, disse que o setor do Ministério da Educação responsável por essa 721 
temática, pediu a confirmação de quem estaria mantendo ou não essa representação, 722 
de maneira que tiveram que alterar, porque vários conselheiros que saíram estavam 723 
constando. 12. Quanto à conferência de assistência social, fez algumas avaliações, 724 
informando que não conseguiram a televisão grande, mas que o estande do CFESS foi 725 
bem aceito e visitado, que o material foi muito procurado e as pessoas elogiaram. 726 
Registrou que houve um constrangimento no que se refere às inscrições dos 727 
observadores, pois ao chegar à conferência seu nome não constava como inscrito, 728 
explicando detalhes sobre o fato, mas que conseguiu, com muita luta participar. Disse 729 
que, apesar de ter sido um pouco estressante, a reunião com os assistentes sociais foi 730 
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muito boa, com a participação de cerca de 250 assistentes sociais, tecendo outros 731 
detalhes da conferência e parabenizando a Comunicação Social pelo o banner e pela 732 
faixa. Fez uma observação no que se refere aos trabalhadores do SUAS, que 733 
precisarão pensar muito sobre o protagonismo na discussão da assistência social, 734 
explicando mais detalhes, sentindo um pouco de fragilidade, pois ficou assustada de 735 
ver que, em outras categorias, têm menos pessoas, mas que estão muito firmes, que 736 
tiraram várias moções, que metodologia da aprovação das propostas foi muito 737 
engessada. A Conselheira Raimunda, quanto à Conferência de Saúde do Índio, 738 
informou que teve uma avaliação pelo FENTAS, que foi muito boa, mas internamente 739 
verificou-se muitas tensões; que pela avaliação do Governo e da Secretaria de Saúde 740 
Indígena do Ministério da Saúde, a conferência foi excelente. Colocou que havia 453 741 
propostas que tinham que ser lidas por vinte grupos, dos quais onze não concluíram a 742 
leitura e aprovação de todas as propostas, que houve uma insatisfação dos 743 
participantes em não poder mudar o texto, não poder incluir, não poder discutir, que foi 744 
uma discussão muito engessada. Quanto à participação do CFESS, o CFESS 745 
Manifesta teve uma repercussão muito boa, avaliando como tendo sido bastante 746 
oportuna a pequena, mas significativa a intervenção do CFESS, que no geral foi muito 747 
boa. Encerrou-se o período. No dia primeiro de fevereiro, no período da tarde, a 748 
Conselheira Kátia abriu os trabalhos, iniciando pelas deliberações das comissões. 13. A 749 
Conselheira Erivã iniciou com os assuntos referentes à COFI, lembrando a 750 
necessidade de agendar audiência com o MDS, a fim de buscar o apoio desse órgão 751 
nas questões referentes ao documento protocolado no CNJ, acerca de concurso e da 752 
elaboração de laudos e pareceres por assistentes sociais não vinculados ao Poder 753 
Judiciário. A Conselheira Marinete esclareceu que não foi possível marcar reunião com 754 
a Tânia Dahmer no mês de janeiro, por impossibilidade dela. Sugeriu que se tente 755 
marcar a referida reunião, no dia 14 de março, sugestão acatada pela Conselheira 756 
Erivã, ficando designada a Conselheira Marinete para fazer o contato com a Tânia. A 757 
Conselheira Erivã informou o recebimento de documentação resultante da reunião das 758 
Conselheiras Rosa e Raimunda com o Ministério da Saúde e sugeriu como 759 
encaminhamento acusar o recebimento do referido material, mas pautar para discussão 760 
na COFI, a fim de tentar levar o assunto para apreciação do Pleno que se realizará no 761 
mês de abril, ficando designada a Sandra para elaboração do ofício para responder ao 762 
Ministério da Saúde. A Conselheira Raimunda solicitou o envio das datas dos GTs e 763 
outros eventos para o fechamento do calendário e envio para o e-mail das/os 764 
Conselheiras/os. 14. Em relação aos assuntos da Comissão de Seguridade Social, a 765 
Conselheira Marinete solicitou as providências necessárias para o deslocamento das 766 
Conselheiras Raimunda, Alcinélia, Marinete e Erivã e da assessora Adriane para 767 
realização da reunião extraordinária, nos dias 15 e 16 de março. Informou ainda que o 768 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) solicitou a indicação de novo 769 
representante e suplente, tendo em vista que a Cristina Brites não pode mais ser 770 
reconduzida porque já está há duas gestões. Sugeriu conversar, com as pessoas da 771 
outra gestão, para ver se teria essa indicação ou haveria indicação de nomes pelo 772 
Pleno para apresentar ao Maurílio e para as pessoas da Ética. O encaminhamento foi 773 
acatado e a Conselheira Marinete ficou de fazer o contato com o Maurílio, para ver se 774 
há alguma indicação. Esclareceu que não há mais questões da Seguridade para serem 775 
apreciadas pelo Pleno, pois são mais questões internas. A Conselheira Raimunda 776 
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informou que, na quinta-feira, pela manhã, esteve presente na primeira reunião do 777 
Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS, conhecido como 778 
Conselhinho), onde houve uma discussão sobre residências, com a presença de 779 
representantes do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, e fez uma 780 
intervenção mais política. Lembrou que, nesse processo de residência, há uma tensão 781 
porque a Comissão Nacional das Residências ainda não foi nomeada, haja vista o 782 
impasse se é uma indicação via Conselhinho ou via Conselho Nacional de Saúde. 783 
Acrescentou que, em sua intervenção, questionou como ficava o cenário das 784 
residências em relação aos hospitais universitários, frente à criação da empresa 785 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e que, no Conselhinho, o representante 786 
do Conselho Federal de Medicina tem assumido posturas políticas interessantes. A 787 
Conselheira Kátia solicitou à Conselheira Raimunda que fizesse um relatório dessa 788 
reunião e dessas questões, para, na próxima gestão, ser encaminhada pela Comissão 789 
de Seguridade. A Conselheira Marinete sugeriu que todas as comissões que têm 790 
representações, além do relatório anual, façam um relato dessas representações e 791 
questões pendentes para dar conhecimento à próxima gestão. A sugestão foi acatada. 792 
15. A Conselheira Elisa informou o cancelamento da reunião da comissão ampliada de 793 
ética, que seria nos dias 19 e 20 de fevereiro, acrescentando que informará a nova 794 
data, quando a reunião for reagendada e que deverão participar todos os membros da 795 
comissão, além da presença da assessora Sylvia Terra. A Conselheira Marinete 796 
lembrou a necessidade do CFESS elaborar nota com o posicionamento sobre o PL 797 
72/2007. A Conselheira Elisa disse que não tem condições de fazer a referida nota e 798 
que vai contatar a Conselheira Marylúcia. A Conselheira Kátia encaminhou no sentido 799 
de se verificar a possibilidade de elaborar a nota até o dia 15 de fevereiro. A assessora 800 
Cristina informou sobre a solicitação de uma estudante de pós-graduação em direito à 801 
saúde, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que está fazendo um 802 
estudo de todos os códigos de ética das profissões da saúde e solicita informações 803 
sobre como procedeu nas discussões e quais pontos foram debatidos na formulação do 804 
código de ética e qualquer outra informação relevante sobre o assunto. Acrescentou 805 
que já fez contato com a pesquisadora e repassou algumas informações, mas como o 806 
prazo que ela deu é exíguo, não é possível levantar muitas informações. Encaminhou-807 
se no sentido de indicar, à pesquisadora, a bibliografia existente e as pessoas de 808 
referência, a exemplo de Lúcia Barroco e Marlise Vinagre. Posteriormente, a 809 
Conselheira Elisa informou sobre o convite do Grupo de Estudos sobre o Aborto (GEA) 810 
para o CFESS participar, no dia 8 de fevereiro, das 9 às 12 horas, na sede da ABPC, 811 
de reunião, cuja pauta é informe da reformulação do Código Penal, no Senado, 812 
documento do IBC e a reforma do Código Penal, CPI do Aborto, eleições de 2014 e 813 
Projeto GEA. Encaminhou-se no sentido de enviar o e-mail para a assessora Sylvia e 814 
informar ao GEA a participação da assessora Sylvia, tendo em vista a impossibilidade 815 
de comparecimento da Conselheira Elisa. 16. O Conselheiro Marcelo passou para os 816 
assuntos da Comissão de Formação, ressaltando a realização do congresso do 817 
Sindicato Nacional dos Docentes – Nível superior (Andes), do qual o CFESS sempre 818 
participou, todavia só chegou o convite para participar da abertura, esclarecendo que 819 
não entendeu, porque o congresso sempre foi um momento interessante para interagir 820 
com o sindicato. A assessora Cristina esclareceu que o convite sempre vem assim, e o 821 
CFESS faz a articulação para participar como convidado. O Conselheiro Marcelo disse 822 
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que, apesar de achar relevante a participação, não é viável, pois não tem condições de 823 
ir. Encaminhou-se no sentido de agradecer o convite e colocar a impossibilidade de 824 
comparecimento, em função do processo eleitoral. 17. Em relação à Comissão de 825 
Relações Internacionais (RI), informou que responderá o questionário referente à 826 
pesquisa do Comitê Latinoamericano e Caribenho de Organizações Profissionais de 827 
Trabalho Social (Colacats), quanto ao número de assistentes sociais e legislação 828 
trabalhista, pública e privada, que diz respeito à licença maternidade. Encaminhou-se 829 
no sentido de o Conselheiro Marcelo responder o questionário e, até o dia 15 de 830 
fevereiro, socializar com os conselheiros, para envio até o dia 28 de fevereiro, e 831 
articular com a Comissão de Comunicação, a divulgação no site do CFESS, para 832 
resposta voluntária dos assistentes sociais, informando o número limite de 383, porque 833 
automaticamente eles filtram e fecham os dados, e no facebook, conforme solicitado. O 834 
Conselheiro Marcelo informou que haverá a assembleia do Colacats, dia 24 de abril, e 835 
que seria ideal a participação de Esther Lemos. Encaminhou-se no sentido de o 836 
Conselheiro Marcelo fazer contato com a Esther e verificar a prioridade dessa 837 
participação, tendo em vista que, nessa data, haverá Pleno de retorno dos conselheiros 838 
afastados. Posteriormente, o Conselheiro Marcelo informou rapidamente sobre o 839 
convite para o evento do Conselho Mundial do Serviço Social, cuja programação é ruim 840 
e tem cunho empresarial. 18. A Conselheira Raimunda passou para os assuntos da 841 
Comissão Administrativo-Financeiro, colocando a questão do GT Inadimplência em 842 
relação à solicitação ao Sr. Leonardo, em vista do objeto previsto no contrato de 843 
consultoria, na área de estatística. A Conselheira Kátia colocou que devem enviar um 844 
ofício, com a cópia do contrato, solicitando que o Sr. Leonardo apresente o produto 845 
para o qual foi contratado, e lembrou que o encaminhamento feito antes, era que o 846 
assessor Vítor Alencar analisaria o contrato para verificar essa questão, do ponto de 847 
vista jurídico. A assessora Sylvia salientou que, se a Ivanete Boschetti afirmou que o 848 
contrato contempla a entrega do produto ora solicitado, não há por que encaminhar o 849 
assunto para análise do Vítor. Foi encaminhado no sentido de, primeiramente, verificar 850 
se o entendimento do contrato é o mesmo colocado pela assessora Ivanete e, em caso 851 
afirmativo, encaminhar ofício solicitando as providências em relação ao que ainda está 852 
faltando do serviço contratado; caso o Sr. Leonardo entenda que não está previsto no 853 
contrato, encaminhar para análise jurídica do Vítor Alencar. A Conselheira Raimunda 854 
lembrou que, no último Pleno, foi colocada a questão do GT da cédula profissional e 855 
informou que solicitou à Sandra Sempé verificar a possibilidade de fazer circular, por e-856 
mail, o relatório da memória de toda a articulação com as empresas, se não de 857 
imediato, pelo menos para o próximo Pleno. 18. A Conselheira Marinete passou a tratar 858 
dos convites e informes: Convite de divulgação do Congresso Nacional do Serviço 859 
Social e Saúde, o 7º CONASSS e o 10º Simpósio do Serviço Social em Saúde, nos 860 
dias 09 a 11 de abril de 2014. Foi deliberada a sua divulgação no site. Convite para a 861 
reunião ampliada da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, no 862 
dia 10 de fevereiro. Foi deliberado responder, ressaltando a importância dessa 863 
articulação, informando da impossibilidade de comparecimento em razão do processo 864 
eleitoral, mas que há interesse no acompanhamento dos desdobramentos das 865 
discussões. Convite para a posse do Conselho Federal de Contabilidade, no dia 19 de 866 
fevereiro. Foi encaminhado no sentido de parabenizar a nova diretoria e informar da 867 
impossibilidade de comparecimento. A Conselheira Marinete passou para outros 868 
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assuntos para deliberação. Informou que receberam a solicitação do CRESS/São 869 
Paulo, de análise e posicionamento acerca da carga horária do estágio em Serviço 870 
Social. Lembrou que, no último Pleno, foi deliberado que o CFESS não se pronunciaria 871 
sobre o tema. Foi encaminhado no sentido de enviar o documento para a assessoria 872 
jurídica, para análise, e para a comissão de Formação, para verificação da pertinência 873 
de um parecer ou manifestação, e responder ao CRESS/São Paulo que o documento 874 
será analisado pela Comissão de Formação e pela assessoria jurídica. O Conselheiro 875 
Marcelo fez a leitura da nota elaborada em apoio à professora Bia Abramides e em 876 
repúdio à decisão da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. A nota foi 877 
aprovada, sendo deliberado o seu encaminhamento para a Associação dos 878 
Professores da PUC-SP (APROPUC), para a reitoria da PUC e para a professora Bia, 879 
bem como a sua ampla divulgação no site do CFESS e o encaminhamento de 880 
correspondência à professora, prestando-lhe solidariedade e informando-lhe que o 881 
CFESS entende que ela deva buscar, perante o Judiciário, a anulação dessa decisão 882 
administrativa da PUC e que a apoiará politicamente naquilo que for possível; o 883 
Conselheiro Marcelo enviará a nota para a Comunicação, a Sandra Sempé redigirá os 884 
ofícios de encaminhamento para a APROPUC e para a reitoria, e a assessora Sylvia, o 885 
ofício para a professora Bia. 19. A Conselheira Marinete abordou a questão da 886 
atualização, ampliação e divulgação do livro “Estudo Social em Perícias, Laudos e 887 
Pareceres Técnicos”. Informou que manteve contato com Danilo, da Editora Cortez, 888 
que solicitou encaminhamento das seguintes questões: os autores dos três capítulos já 889 
fecharam com a Cortez o prazo máximo de 14 de fevereiro para mandar o texto 890 
atualizado; a atualização dos textos implica novidades teóricas e metodológicas, mas 891 
também responsabilidades dos respectivos autores, sem restrição do número de 892 
páginas; é necessário que o organizador CFESS defina sua participação, endossando 893 
os novos textos, em comum acordo com a editora, oferecendo textos de apresentação 894 
e combinando as metas de lançamento; a editora e o organizador devem ponderar 895 
sobre a conveniência de manter ou alterar o atual subtítulo do livro “Estudo Social em 896 
Perícias, Laudos e Pareceres”. Informou que a editora poderá se comprometer com o 897 
relançamento da obra, para final de abril e que esta poderá assumir características 898 
renovadas, de um livro maior, com formato 16X23, com a inclusão de orelhas, texto de 899 
quarta capa, assinado pela Presidente do CFESS. Esclareceu que há a necessidade de 900 
incluir a relação dos componentes do CFESS, Gestão Tempo de Luta e Resistência, 901 
basta encaminhar o nome à editora; que a nota de apresentação será redigida pela 902 
COFI, mas há a preocupação com o prazo, que é exíguo. Expôs sua preocupação em 903 
relação à existência de alterações contratuais, por parte do CFESS, em virtude da 904 
reedição e dos procedimentos que o CFESS deveria adotar no trato dos direitos 905 
autorais, para se resguardar de problemas futuros, esclarecendo que a obra inicial, na 906 
área penitenciária, trazia um trabalho multiprofissional acerca do exame criminológico, 907 
do qual participaram cinco autores, um psiquiatra, duas psicólogas e duas assistentes 908 
sociais, todavia a editora apenas manterá três autores na edição de atualização, 909 
porque não tem o contato do psiquiatra e a Tânia Dahmer sinalizou que estaria 910 
impossibilitada de fazer a atualização. Sugeriu que se solicite o pronunciamento da 911 
Tânia Dahmer sobre o assunto. A assessora Sylvia esclareceu que era necessário 912 
analisar o contrato, no que diz respeito à reedição da obra, ressaltando que é um 913 
momento importantíssimo para verificar se o contrato está adequado, se não há alguma 914 
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cláusula que precisa ser mudada, inclusive se é suficiente a quantidade de livros 915 
concedidos pela editora, como forma de pagamento. Acrescentou que, pelo que se 916 
recorda, o contrato especifica o que cada autor vai receber e como vai receber os 917 
direitos autorais e que há procedimentos legais necessários, caso o autor não seja 918 
encontrado, devendo ser notificado para que se manifeste sobre a reedição. Deliberou-919 
se no sentido de se solicitar o contrato à Sandra Sempé; de se agendar reunião com o 920 
assessor jurídico Vitor e as Conselheiras Marinete e Erivã, no dia 7 de fevereiro, pela 921 
manhã, com a COFI, para analisar o contrato com a Cortez, quanto à questão da 922 
atualização do livro “Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres”; de que a 923 
Conselheira Marinete fará o contato com a Cortez, solicitando a prorrogação de prazo 924 
para entrega do material; de que a possível alteração do título será discutida na COFI; 925 
de que a Conselheira Marinete tentará novamente fazer contato com a Tânia Dahmer, 926 
a fim de se certificar se ela poderá ou não fazer a atualização, registrando-se a sua 927 
manifestação; de que a Sandra Sempé fará o contato com o assessor Vitor para essa 928 
reunião. 20. A Conselheira Marinete informou que a ENESSO enviou um ofício, no dia 929 
2 de janeiro, solicitando dez passagens para participação no Congresso Nacional de 930 
Estudantes do Serviço Social, que se realizará no Pará, nos dias 4, 5 e 6 de abril. 931 
Lembrou que o CFESS, recentemente, liberou quatro passagens para outra atividade e 932 
sugeriu que se sinalize para eles encaminharem os pedidos juntos, para que o CFESS 933 
tenha uma mínima organização, possa avaliar e definir. A Conselheira Raimunda 934 
opinou no sentido de ser mesmo necessária a fixação de critérios dessa parceria, em 935 
termos de quantidade, em termos da recorrência também. A assessora Sylvia sugeriu 936 
solicitar ao assessor Vitor que avalie, do ponto de vista jurídico, os critérios e 937 
recomendações legais que se tem para firmar convênios com entidades parceiras do 938 
CFESS, esclarecendo que, em relação à ENESSO, havia um planejamento anual, o 939 
CFESS dava passagens, até o limite de oito mil reais, e eles prestavam contas. O 940 
Conselheiro Marcelo esclareceu que essa prática acabou com a gestão da Elaine. 941 
Encaminhou-se no sentido de agendar reunião com o assessor jurídico Vítor, 942 
solicitando-lhe uma manifestação sobre os convênios estabelecidos com as entidades 943 
e movimentos parceiros para repasse de recursos financeiros; de localizar os termos de 944 
convênio com a ENESSO dos anos de 2013 e 2014; de aprovar a liberação de três 945 
passagens aéreas, condicionada ao valor máximo de oito mil reais por ano, levando-se 946 
em conta os valores já liberados em 2014, autorizando-se os trechos mais longos; de 947 
elaborar termo de convênio e conversar com a ENESSO sobre a questão. 21. A 948 
Conselheira Marinete informou que há uma solicitação da Sandra Sempé para 949 
participação do funcionário Gleyton e do assessor jurídico Vítor no curso de 950 
capacitação “Como Planejar Contratação, Estruturar o Termo de Referência para 951 
Compras e Serviços Contínuos”, a se realizar em Brasília, de 24 a 26 de março, cujo 952 
investimento, por participante, é de R$ 3.150,00, totalizando R$ 6.300,00. 953 
Posteriormente, a coordenadora Sandra esclareceu a importância da realização do 954 
curso e da capacitação da empresa Zênith, que o ministra, sugerindo, inclusive, que o 955 
CFESS se articulasse com outros conselhos para conseguir formar uma turma de trinta 956 
ou quarenta pessoas para que a empresa ministre um curso. Foi aprovada a 957 
participação de ambos os funcionários no referido curso de capacitação, devendo-se 958 
consultar o assessor jurídico Vítor sobre sua disponibilidade; que a sugestão dada pela 959 
coordenadora Sandra é importante, mas será levada para a próxima gestão, no 960 
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momento da transição. 22. A Conselheira Raimunda informou a proposta das datas das 961 
assembleias para eleição para recomposição de cargos: CRESS/Amazonas, em 962 
Manaus, no dia 19 de fevereiro; CRESS/PA, em Belém, no dia 20 de fevereiro; 963 
CRESS/Amapá, no dia 21 de fevereiro, primeira chamada às 17h30 e a segunda às 964 
18h00. Deliberou-se que a Conselheira Kátia fará o contato com os referidos CRESS, 965 
na segunda-feira, para propor a data a fim de que eles determinem o local de 966 
realização das assembleias, oficializando por ofício; a assessora Sylvia fará a minuta 967 
do edital, para que seja publicada no dia 04 de fevereiro, no Diário Oficial da União; que 968 
se encaminhará a questão ao funcionário Jarbas, para providenciar passagens para a 969 
assessora Sylvia e para a Conselheira Alcinélia, determinando um local a cada dia; que 970 
será solicitado ao Jarbas que envie a justificativa para a impossibilidade de a assessora 971 
Sylvia comparecer à reunião do Conselhão, no dia 19. 23. A Conselheira Kátia 972 
procedeu à leitura do texto para publicação do CFESS Informa, sobre as eleições, 973 
discutindo-se a sua redação e liberando-se o registro dessas discussões em ata. Não 974 
havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 975 

 
Brasília, 2 de fevereiro de 2014. 
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