Ata da 168ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em BrasíliaDF, no período de 16 a 18 de maio de 2014, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta a
manhã desejada
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Aos dezesseis, dezessete e dezoito dias do mês de maio do ano de dois
mil e quatorze, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de Serviço
Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os Conselheiros do Conselho
Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro
próprio, para participarem da 168ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno
do CFESS, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna
CFESS n° 05/2014, de 29 de abril de 2014, na qual estabelece que,
posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para apreciação e
sugestões. No dia 16, participaram da reunião os Senhores/as
Conselheiros/as Maurílio, Esther, Juliana, Alessandra, Marlene, Tânia,
Bernadete, Josi, Lilian, Sandra, Daniela Neves, Solange, Raquel, Erlênia,
Daniela Castilho, Nazarela, Valéria e Hirley, Assessoras Sylvia Terra,
Adriane Dias e Cristina Abreu. O Conselheiro Maurílio deu as boas-vindas
às Senhoras Conselheiras, abrindo a Reunião do Conselho Pleno com o
item de pauta Avaliação do Processo Eleitoral. Votação para a Chapa do
CFESS: 21.597 votos, dos quais 16.361 votos válidos (aproximadamente
75% votos válidos), comprovando a legitimidade do projeto político, em
consonância com os percentuais existentes nas últimas eleições (200876,45% e 2011- 78,26%). Dois CRESS não tiveram chapa: AC e DF.
Conselheira Esther – Sobre a chapa do CFESS, sentiu uma certa distância
de todo o processo nacional. Importância da relação dos conselheiros da
gestão Tempo de Luta e Resistência com os conselheiros desta gestão, da
articulação em seus estados, dando um grau de proximidade maior com
as chapas apoiadas dos regionais. Observou, durante a campanha, apatia
da categoria, no CRESS PR tiveram em média 300 votos presenciais.
Houve uma discussão de criação de seccional na região oeste do Paraná. A
greve dos correios foi um dificultador no processo de votação por
correspondência. A flexibilidade de prorrogação da data foi extremamente
positiva. Processo de acesso às informações foi fundamental para reforçar
o trabalho em localidades que poderiam apresentar alguma dificuldade.
CRESS BA – Conselheira Nazarela – Votação presencial muito baixa. O que
contribuiu para se conseguir o quórum foi a votação da categoria do
interior. Houve muito questionamento sobre a possibilidade de votação via
internet. Assessora Sylvia – Pontos retomados do pleno anterior: Aprofundar estudo sobre a composição e escolha dos integrantes das
Comissões Regionais Eleitorais, considerando a presença de trabalhadores
dos CRESS, inclusive de agentes fiscais em algumas delas. - Necessidade
de capacitação das Comissões Regionais. - Muitos conflitos quanto às
situações de propaganda eleitoral. - Necessidade de regulamentar a
questão sobre a utilização de recursos (financiamento) e propaganda
_________________________________________________________________________________________
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

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

eleitoral, durante as campanhas das chapas, mediante Resolução. Ausência de medida punitiva no novo código eleitoral, quanto a algumas
irregularidades verificadas, que também deve ser regulamentada.
(incluindo medidas judiciais). - Necessidade de pensar em uma estrutura
administrativa para ajudar nos trabalhos das Comissões Nacional e
Regionais Eleitorais. - Regulamentar os requisitos de escolha dos
integrantes das Comissões Eleitorais. (Composição das Comissões
Eleitorais). Conselheira Tânia, CRESS SP. - Discutir sobre a necessidade
ou não, de se elaborar uma instrução normativa. - Número de votos
significativos em SP, aproximadamente 5.400. - Das 11 seccionais,
apenas uma foi a oposição que ganhou. Conselheira Lilian, CRESS AM. Foi um processo muito difícil, iniciado desde a formação da comissão
regional. - Insegurança dos integrantes da CRE; pouca apropriação do
Código Eleitoral. - Marcada por muitas particularidades que dificultaram a
votação dos municípios mais distantes/interior. Conselheira Daniela
Castilho, CRESS/PA. - Dificuldades de agregar uma chapa de oposição a
atual gestão. - Presença massiva da categoria dos municípios. - Apenas
duas semanas antes da eleição que o quadro dos votos foram revertidos.
Conselheira Erlênia, CRESS/CE. - Difícil de agregar integrantes para
composição da chapa. - O perfil dos profissionais está alterado com o
crescimento de escolas privadas e em EaD. - Houve poucos debates.
Conselheira Juliana, CRESS/ES - Pensar o que representa o número
significativo de chapas de oposição. - As oposições tinham características
semelhantes – governo/PNAS; geração/geracional – tempo de formação. ES – falta de conhecimento da chapa de oposição e da categoria sobre o
processo eleitoral. - Propostas que podem demandar posicionamento do
CFESS: o impacto da LRF, nos concursos municipais; definição de
anuidade por faixa salarial; instituição de ouvidoria no CRESS; reabertura
do sindicato de assistentes sociais; interiorização do CRESS. Conselheira
Hirley, CRESS/MS - Duas chapas. Uso indevido da imagem do CFESS.
Despolitização da categoria. Precarização das condições da formação e
também das condições de trabalho. A chapa não apoiada pelo CFESS
utilizou-se do apoio partidário para convencer a categoria. Diferença de
votos – 46. A Conselheira Daniela Neves avaliou a necessidade de saber
um pouco mais sobre o processo eleitoral de outros estados que não
tiveram o acompanhamento direto das/o conselheiras/o do CFESS.
Informes gerais: CRESS GO - Chapa única que vem da gestão anterior;
maior preocupação com o CRESS RN - não teve quórum, mesmo com a
prorrogação. Terá que ter um acompanhamento mais próximo do CFESS.
Os CRESS MA, PI, TO tiveram continuidade das gestões anteriores.
Conselheira Valéria, CRESS/AL - Duas chapas, a de oposição não tinha
projeto similar ao do CFESS; - Questiona sobre mecanismos para impedir
os agentes fiscais de fazerem a campanha dentro do CRESS. Conselheira
Alessandra, CRESS/MG – Houve um posicionamento público do CFESS em
apoio à chapa atual. Importância do papel das Seccionais nas urnas. A
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chapa apoiada ganhou por uma diferença de 250 votos. Vitória histórica
do projeto ético-político no CRESS MG. Os apoios coletivos foram
fundamentais. Conselheira Josiane, CRESS/SE – O fato de ter uma
representante do Estado na chapa do CFESS, pode ter impulsionado a
categoria a votar, conseguindo o quórum. Necessidade de acompanhar o
grupo do CRESS SE, que apresenta certa imaturidade políticoadministrativa. Conselheira Sandra, CRESS/DF – Informou que uma
profissional do INSS, que está integrando uma chapa do DF, está
socializando equivocadamente que está tendo apoio pessoal desta
conselheira. Será dado informe na próxima reunião de articulação de
chapa, de que a conselheira não apoia ninguém individualmente.
Campanha do DF: foi eleita a direção provisória, formada
majoritariamente por profissionais mais vinculados à política de
assistência social. Possivelmente haverá duas chapas, com projetos
políticos antagônicos. Apresentou o percentual aproximado de diferença
de votos nos CRESS com duas chapas: RO maior diferença de votos média
26%, PB e PA diferença de 15%, AL – 5%, MG e ES - 10%, MS – 8%, AM
12%. Conselheira Raquel, CRESS PB – Duas chapas, disputa acirrada.
Percebeu ausência do CRESS e do CFESS nos municípios do interior.
Conselheira Solange, CRESS/RJ. Processo mais simples, uma única chapa.
Mas, que merece atenção. Calendário do CFESS – Plenos e Atividades:
novembro 13 a 16/11; ENPESS – Natal 01 a 05/12; dezembro 11 a 14/12.
Enviar o calendário 2014 para Tânia e Daniela Castilho para alterar o
calendário do CFESS. Proceder à alteração no calendário de reuniões do
Conselho Pleno e enviar as/o conselheiras/o. Composição nas Comissões.
Comunicação – Daniela Neves – Coordenadora, Maurilio, Daniela Castilho,
Erlenia, Lilian. Assessoria: Rafael e Diogo. COFI – Josiane –
Coordenadora, Alessandra, Marlene, Tania, Raquel, Bernadette, Hirley,
Solange. Assessoria: Cristina, Adriane e Sylvia. ADM FIN – Sandra –
Coordenadora, Juliana, Esther, Nazarela, Valeria. Assessoria: Sandra e
Vitor. Ética – Tania – Coordenadora, Daniela Neves, Maurilio, Bernadette e
Josiane. Assessoria: Cristina e Sylvia. Seguridade – Alessandra –
Coordenadora, Nazarela, Solange, Valeria, Marlene, Raquel, Hirley e
Daniela Castilho. Assessoria: Adriane. Formação Profissional/RI – Erlenia –
Coordenadora, Juliana, Esther, Lilian e Sandra. Preencher e enviar quadro
as/o conselheiras/o. Publicar no site do CFESS. Participação em comissões
regimentais e temáticas do CFESS. Supressão do GT Articulação
CFESS/CRESS – considerando ser uma ação diluída em todas as ações do
CFESS. Pautar a discussão do papel e do trabalho das/o conselheiras/o
junto aos CRESS (qual o papel das/o conselheiras/o nos estados, mais
próxima da categoria). Enviar ofícios aos CRESS que compõem o GT com
a solicitação de indicação de novos representantes ou confirmação dos
atuais (arquivamento e eliminação de documentos, Padronização
SISCAFWEB, Trabalho e Formação Profissional e comissão Gestora do
Fundo de Apoio). Enviar quadro aprovado no Conselho Pleno para a
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Coordenadora
Executiva
Sandra
Sempé.
Enviar
quadro
das
representações e comissões às/ao conselheiras/o. GT Padronização
SISCAFWEB – Enviar para todas as/o conselheiras/o Relatório do GT
Padronização SISCAFWEB. Dar comando sobre o agendamento de reunião
do GT Padronização SISCAFWEB. Comissão Organizadora do 43º Encontro
Nacional – Maurilio, Esther, Hirley, Sandra, Daniela Neves, Tania
(suplente), assessoria Cristina Abreu. Enviar ofício ao CRESS DF para
indicar os integrantes que irão compor a Comissão Organizadora do 43º
Encontro Nacional, comunicando sobre a data da primeira reunião, no dia
4 de junho, às 17h. Pautar no próximo pleno a nova metodologia dos
descentralizados e do Encontro Nacional. Apresentação da nova
metodologia dos descentralizados e do Encontro Nacional às conselheiras.
Acompanhamento da Lei de Transparência – O acompanhamento será
feito pelas conselheiras Sandra e Daniela Neves, sendo orientadas pelo
Assessor Jurídico Vitor Alencar. Enviar para as Conselheiras Sandra e
Daniela Neves parecer jurídico elaborado pela Sylvia, que versa sobre o
tema. Representações dos Conselhos de Direitos: Alterações no quadro
das Representações dos Conselhos de Direitos. CNAS – Jucileide Ferreira
do Nascimento, mas a conselheira Marlene continuará acompanhando as
reuniões. CNDI –manter as representações da Jurilza e Vitória, até o final
do semestre; discutir o processo eleitoral para o segundo semestre.
Pautar no próximo pleno, a candidatura do CFESS ao CNDI. CONAD Indicação da titularidade da Conselheira Solange, enviar ofício ao
Conselho, informando. Como suplência do CONAD, consultar a Fabíola
Leal, assistente social do ES que discute a temática das drogas (primeira
opção) e Carla /SP (indicada pela Cris Brites), como segunda opção.
CONANDA – Enviar convite para a Tuca convidando-a a continuar na
representação como titular. Discutir na Comissão de Seguridade Social a
indicação de uma conselheira ou representante externa para fazer a
transição posteriormente. CNDC/LGBT - Enviar convite para a Marynha
para continuar na representação como titular, e indicar a Daniela Neves
como suplente. FENTAS – Solange e Alessandra. Comunicar ao FENTAS.
Frente Contra da Privatização da Saúde – Valéria. FNRU – Tânia Diniz e
Bernadette. FBO – Sandra. Conselhão – Sylvia e Maurílio. Fórum Mercosul
– Esther e será discutida na Comissão de Formação e RI a inserção de
outra conselheira. FCFAS – Alessandra. FNTSUAS – Marlene, Esther e
Daniela Castilho (transição). COLACATS – Esther, Maurílio e a inserção de
outra conselheira pela Comissão de Formação e RI. Saúde Mental – CISM
– Enviar convite para a Rosa para continuar na representação como
suplente, em caso de negativa indicar a conselheira Solange. CISMU –
Nazarela. CIST – Hirley (titular). CISPLGBT – Daniela Neves (suplente).
CISPN – Magali. Recursos Humanos CIRH – Ruth. COFIN – Sandra
Teixeira (suplente). CONEP – Alessandra (titular). CICS – Alessandra
(titular). Câmara de Regulação de Trabalho em Saúde – Raquel (titular) e
Alessandra (suplente). Câmaras Técnicas MEC - Residência Multidisciplinar
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em Saúde. Apoio diagnóstico: Letícia (titular) e suplente (a definir).
Intensivismo: Rodriane (titular), suplente (a definir). Atenção Básica e
Saúde da Família e Comunidade: Alessandra (titular) e Sâmbara
(suplente). Saúde Mental: Solange (titular) e Rosa (suplente). Saúde
Funcional: Raquel (titular) e Hirley (suplente). Enviar ofício, reafirmando o
convite das que permanecem. Elaborar as comunicações às entidades e
conselhos sobre as indicações e substituições. CONADE – Verificar a data
que será realizada a eleição para o CONADE. Levar a discussão sobre a
participação do CFESS no CONADE para a Comissão da Seguridade.
Orientações e encaminhamentos administrativos – Informes sobre a
entrega do Relatório de Viagem. Importância de o Relatório de Viagem ser
devidamente preenchido, logo após a atividade realizada, anexando os
comprovantes de viagem (check-in). Durante o pleno, deixar as pastas
das/o conselheiras/o na sala do pleno. Distribuição de telefones celulares
e ampliação de aparelhos. Atualmente dispõe de quatro aparelhos
telefônicos. Divisão: Maurílio – (61) 8131. 3626, Esther – (61) 8131.
3641, Sandra – (61) 8131. 3792, Juliana – (61). 8131. 3631, CFESS/Sede
– (61) 8131. 3801. Proceder estudos sobre o custo de substituição de
cinco aparelhos de telefone (quatro conselheiras/o, e da sede do CFESS) e
a possibilidade de aquisição de 11 (com a inclusão de um para cada
coordenadora de comissão) ou 19 aparelhos (todas/o conselheiras/o),
junto às empresas telefônicas (inclusive podendo haver mudança da
empresa). Posteriormente, proceder a licitação de custos para a aquisição
de 5 aparelhos (quatro conselheiras/o, e da sede do CFESS) ou do que
vier a ser definido. Infraestrutura de sonorização e iluminação da sala do
pleno do CFESS. Aprovado pelo Conselho Pleno levantamento de custo
para tais serviços. Aprovado pelo Conselho Pleno, levantamento de custos
para a aquisição de apoio de pé para todas/os conselheiras/o e
funcionárias/os. Contratação de serviços de limpeza da sede do CFESS.
Aprovado pelo Conselho Pleno fazer o levantamento de custos para a
contratação de pessoa jurídica para a realização dos serviços de limpeza
da sede do CFESS. Verificar se há necessidade de licitação, a depender do
custo. No dia 17, participaram da reunião os/as Senhores/as
Conselheiros/as Maurílio, Esther, Juliana, Alessandra, Marlene, Tânia,
Bernadette, Josiane, Lilian, Sandra, Daniela Neves, Solange, Raquel,
Erlenia, Daniela Castilho, Nazarela, Valéria e Hirley, Assessoras Sylvia,
Adriane e Cristina. Organização de eventos. 15º CBAS a realizar-se em
2016. Informe sobre a organização conjunta com a ABEPSS, ENESSO e
CRESS do estado sede do evento. As despesas iniciais serão debitadas do
Fundo CBAS, criado em 2013 com o saldo positivo do CBAS de 2013.
Proposta de formar uma comissão com pessoas que já compuseram
comissões organizadoras para avaliar o formato atual do congresso,
considerando a quantidade de sessões temáticas e o crescente aumento
de trabalhos apresentados, o que vem dificultando o aprofundamento das
discussões nas sessões temáticas. A estrutura atual exige um espaço com
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grandes auditórios e cerca de 14 salas com equipamentos audiovisuais
para as sessões temáticas, além de outras (secretaria, apoio, assessorias,
etc.), o que impacta financeiramente. Proposta de realização do evento na
região nordeste no período entre agosto e outubro (baixa temporada);
considera-se que as cidades que teriam condições infraestruturais seriam
Salvador, Recife e Fortaleza. A Conselheira Daniela Castilho traz a
possibilidade de se pensar também a região norte, considerando as
questões políticas; a incidência política do grupo da FENAS, debate que
esteve presente na campanha eleitoral; destaca também que a realização
de um evento do porte do CBAS fortaleceria a região em face ao
“distanciamento” que a categoria sente em relação ao CFESS; coloca
ainda que na campanha em questão esteve muito presente nos debates.
Outras conselheiras (Lilian, Erlênia) também trazem elementos para vão
na direção de não descartar a região norte. A Conselheira Valéria chama a
atenção de que o local deve também propiciar a realização de ato político
que expresse os posicionamentos da categoria à sociedade. Considera que
no último, o ato realizado nas ruas de Lindóia não repercutiu, pois
“falamos para nós mesmas” . Pensar o formato do evento é fundamental.
A Conselheira Esther traz uma ponderação em relação a necessária
condição política, articulação com a região, principalmente com o CRESS
local, considerando assim a fragilidade da região. A ideia é que no
Encontro Nacional CFESS/CRESS não se abra o debate sobre o local, mas
que se leve os argumentos e avaliação que balizam a escolha, lembrando
inclusive que a organização é conjunta com as outras entidades da
categoria (ABEPSS, ENESSO). Encaminhar levantamento de custos nas
cidades do Nordeste, assim como disponibilidade de datas. Comissão para
avaliar o formato dos próximos CBAS: Ivanete, Sâmya, Elaine e Claudia
Mônica e conselheiros/as do CFESS a serem definidos posteriormente.
Encontro Nacional de Seguridade Social: retomar a discussão em relação a
sua realização em 2015, em momento separado do CBAS. Pensar
concepção ampliada, controle social, atribuições profissionais. Organizar a
discussão para deliberação no CFESS/ CRESS. Seminário Nacional nas
Regiões Fronteiriças, em 2016 ou 2017. Aprofundar na comissão RI.
Seminário nacional do COLACATS em 2015, em Porto Rico; há uma
proposta de Cuba, que se colocou à disposição para realizar o próximo em
2016 ou 2017. Fazer reunião do COLACATS na ocasião do CBAS, em
2016. Em relação aos seminários nas regiões de fronteiras, em 2015,
realizar encontros regionais. Encontros Descentralizados: Informar aos
CRESS que sediarão os encontros no período de 21 de julho a 10 de
agosto, para decidir sobre as datas; norte/PA; nordeste/ AL; sul/ SC;
sudeste/ ES; centro-oeste/ MS. A região sudeste/CRESS/ES já agendou a
data no período de 1 a 3 de agosto, com o tema A conjuntura e o
Conjunto CFESS/ CRESS. Enviar ofício aos CRESS que sediarão. Ideias
para temas: papel do Conjunto frente a sua especificidade e a concepção
ampliada de sua atuação política; memórias e resistências da ditadura;
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debate sobre drogas; sigilo profissional; particularidades do exercício
profissional nas regiões de fronteiras; integração latino-americana;
definição SS. Após discussão, entendeu-se que o foco dos
descentralizados será a discussão da conjuntura, conectada às lutas atuais
do conjunto, bem como a trajetória histórica de ruptura com o
conservadorismo no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS e também a
discussão direcionada para as lutas e resistências de assistentes sociais
frente à ditadura, o que viria a adensar o Projeto do CFESS Memórias e
Resistências da ditadura. Indicar as duas temáticas para os Encontros
Descentralizados. Encontro Nacional, seguindo essa definição: uma
palestra de abertura: análise de conjuntura e lutas do conjunto na
consolidação do projeto ético-político profissional. Lutas das assistentes
sociais frente à ditadura militar, incluindo depoimentos de assistentes
sociais que vivenciaram violências da ditadura, e também conectando com
a luta contra a ditadura na América Latina. Algumas assistentes sociais
foram lembradas: Irma Moroni (CE), Helena Frota (CE), Anita Fonteles
(PA), Cândida Moreira Magalhães (PB), entre outras que devem ser
mapeadas. Essas devem ser estimuladas a postarem depoimentos para o
projeto Memórias e Resistências Contra a Ditadura que se encontra
veiculado no site do CFESS. Informes sobre o formato dos Seminários
Adm-Financeiro, Capacitação das COFIs. Este ano será introduzido o
encontro de assessorias jurídicas do conjunto. Formar uma comissão para
pensar como será o formato e conteúdo do encontro dos assessores
jurídicos, considerando a deliberação aprovada no último Encontro
Nacional no eixo administrativo-financeiro (deliberação 17). Inicialmente,
a pauta será delineada pela Sylvia e Vitor e contará com a participação
Josiane e Maurilio. Sugestão de incluir na programação palestras e
oficinas. Discutir no seminário Adm-Fin sobre o tema gestão do trabalho e
nucleação dos CRESS. A programação será discutida nas comissões AdmFin e COFI. Indicar aos CRESS a presença dos assessores contábeis.
Incluir discussão sobre a Resolução CFESS, sobre aplicação de multas.
Encaminhar aos conselheiros a programação dos 3 últimos seminários do
Adm-Fin e COFI. Eleição do CNAS e FNTSUAS – Assembleia de eleição no
dia 23 de maio. Panorama político do processo: a correlação de forças
hoje é desfavorável à eleição do CFESS, capitaneada principalmente pelas
FENAS em articulação com entidades do campo cutista por dentro da
“bancada” do segmento dos trabalhadores. Haverá reunião de articulação
do FNTSUAS no dia 22. Plenária Nacional do FNTSUAS 24 e 25 de maio.
Encaminhar aos CRESS as informações sobre a eleição para CNAS, para
estimular a presença dos FETSUAS, inclusive sobre a possibilidade de
estar presente na assembleia de eleição no dia 23. Convites – Seminário
Nacional da Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS a
ocorrer no dia 26 de maio próximo, em Brasília. Convite para o CFESS
participar como palestrante na mesa A ética como princípio das equipes de
referência no SUAS: concepção e o desafio da interdisicplinaridade.
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Confirmar a participação do Conselheiro Maurílio. Providências de viagem.
Reunião da CISPN, nos dias 22 e 23 de maio. Participação de Magali.
Providências de viagem. Reunião do Conselhinho em 5 de junho.
Confirmar participação de Alessandra. Providências de viagem. Convite da
Frente Parlamentar em defesa dos DH e da Frente Parlamentar Mista pela
Cidadania LGBT para participar de Ato pelo Dia Internacional contra a
Transfobia, Lesbofobia, Homofobia e Bifobia a realizar-se em 20 de maio,
em Brasília. Impossibilidade, agradecer e parabenizar. Convite do CRESSPR – Mesa de abertura no dia 21/05. Verificar a possibilidade da
participação da Conselheira Esther. Caso não possa, agradecer,
parabenizar e justificar. Convite do deputado estadual/BA, Yulo Oiticica
para participar da Sessão Especial em homenagem ao dia do AS, no dia
28 de maio na assembleia legislativa, com o tema Avanços e Desafios:
Política de Assistência Social – 20 anos de LOAS e 8 anos de SUAS.
Confirmar presença de Nazarela. Reunião do FENTAS, extraordinária, dia 3
de junho próximo, em Serra/ES, em função da realização da reunião do
CNS nos dias 4 e 5 de junho, colado ao XXX Congresso do CONASEMS.
Impossibilidade da participação de Alessandra; verificar com Ruth para
representar o CFESS. Editora Lumen Juris – IV Encontro com Autores, a
realizar-se em 29 de maio próximo, no Rio de janeiro. Confirmar presença
da Conselheira Solange. Ministério do Meio Ambiente – 5º Prêmio e 8º
Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública. Impossibilidade.
Agradecer, parabenizar. CONAD. Envia minuta parcial de regulamentação
das Comunidades Terapêuticas. Texto encaminhado para sugestões.
Encaminhar texto para a Conselheira Solange. Instituto de Ensino e
Debates em Serviço Social. Participar em mesa redonda no I Seminário de
Serviço Social da região do Cariri. Tema: A Consolidação da formação
profissional junto ao projeto ético-político do serviço Social: fundamentos
sócio-históricos da profissão e o agravamento da educação superior como
mercadoria, a realizar-se em 3 de junho na cidade de Juazeiro do
Norte/CE. Confirmar participação de Erlenia. Fórum de Assistência Social
do Ministério da Defesa, que ocorrerá no período de 11 a 13 de novembro.
Convite para participação do CFESS, assim como disponibilização de
material publicado (CFESS Manifesta, Atribuições Privativas), e ainda
disponibiliza espaço para venda de publicações do CFESS. Encaminhar
para discussão na COFI. Responder que a solicitação foi encaminhada
para análise da COFI. Secretaria de Desenvolvimento Social de Juiz de
Fora/MG - Convite para mesa de abertura e proferir palestra no painel: O
SUAS e as equipes de referência: a interdisciplinaridade nas redes de
proteção, a realizar-se no próximo dia 2 de junho. Impossibilidade.
Parabenizar, agradecer, sugerindo contatar com o CRESS/MG e Seccional
de Juiz de Fora. Informes – ANDES - Dia nacional de mobilização dos
docentes das universidades federais a realizar-se em 21 de maio,
nacionalmente. FCFAS (Conselhinho). Parabeniza pela passagem do dia 15
de maio. Agradecer. Ofício INSS/ GEXCGD/MS 192/2014. Comunica a
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liberação da conselheira Hirley para participação nos eventos, em resposta
ao Ofício CFESS 270/2014. Assuntos Jurídicos – MANJUR n.º 14/14 –
Assunto: Apresentação das Resoluções homologando a indicação e
nomeação das Diretorias Provisórias dos CRESS da 8ª. Região/DF; CRESS
da 14ª. Região/RN; CRESS 26ª Região/ Acre, tendo em vista a ausência
de eleição, para escolha da gestão 2014/2017/ Realização de Eleição em
segunda convocação. Aprovada pelo Conselho Pleno a Manjur 14/14, com
as correções sugeridas. Aprovada pelo Conselho Pleno, a homologação da
indicação e nomeação das Diretorias Provisórias dos CRESS da 8ª.
Região/DF; CRESS da 14ª. Região/RN; CRESS 26ª Região/ Acre. Enviar a
referida manifestação jurídica e cópia da Resolução aos Regionais e, logo
após, publicar a Resolução no DOU. Denúncias do CRESS 1ª Região/PA –
Informe sobre o Parecer Jurídico 31/14. Denúncia de irregularidades
apresentada perante o CFESS em relação aos atos de gestão praticados
pela Direção do CRESS da 1ª Região/ PA. O conteúdo do presente Parecer
será desdobrado, considerando que as denúncias apresentadas têm
naturezas diferentes, ou seja, de caráter administrativo e ético. As
denúncias de irregularidades administrativas serão apuradas por meio da
formação de uma comissão de averiguação de irregularidades.
Encaminhar cópia do Parecer (caráter administrativo) a todas/o
conselheiras/o. Elaboração de Portaria, designando a comissão para a
apuração da denúncia administrativa, formada por Maurílio, Sandra
Teixeira e Juliana, assessores Sylvia, Vilmar, e apoio administrativo
Wilson. CFESS na Estrada –Visitar os CRESS RO, SE e RN. - CRESS PA –
25 a 28 de junho. Maurílio, Sandra e Juliana, assessores Sylvia, Vilmar, e
apoio administrativo Wilson. Vilmar Medeiros (25 e 26). - CRESS RN – 24
e 25 de julho. Esther, Nazarela e Valéria, assessores Sylvia, Vilmar, e
apoio administrativo Wilson. - CRESS RO – 16 e 17 de outubro. Maurílio,
Sandra e Daniela Neves, Assessores Sylvia, Vilmar, e apoio administrativo
Wilson. Providenciar passagens e diárias. Data de eleição em segunda
convocação. Foi definida a data de 13, 14 e 15 de agosto. Caso Bernardo
– Demanda do CRESS RS. Devido à repercussão nacional, será elaborada
nota de esclarecimento pela assessoria jurídica do CFESS sobre a
participação de assistente social no referido caso. Soltar a nota de
esclarecimento junto aos veículos de comunicação, ver o interesse do
mesmo em publicar a nota e caso não haja repercussão, a assessoria de
comunicação deverá pesquisar junto aos jornais de grande circulação, o
valor/custo para a publicação da nota, para posterior, definição e
aprovação do CFESS. Comissão Nacional Eleitoral – Reafirmar o convite à
Maryluce e Assunção para permanecerem na composição da CNE. A
conselheira Daniela Neves irá substituir a Ramona na CNE. Após
confirmação das integrantes, elaborar Portaria de composição da
Comissão Nacional Eleitoral para as eleições de segunda convocação.
Renovação do contrato da assessoria jurídica. Aprovado pelo Conselho
Pleno, a renovação do contrato da assessoria jurídica Sylvia, no
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percentual de 11%, igual aos trabalhadores do CFESS. Agendamento dos
julgamentos dos recursos éticos. Relatoria dos recursos éticos como
prioridade das ações e atividades das conselheiras/o. Quórum 20/08 –
Maurílio, Juliana, Alessandra (tarde), Daniela Neves, Raquel, Daniela
Castilho, Hirley, Valéria, Lilian; 25/08 – Maurílio, Solange, Nazarela,
Bernardette, Sandra, Esther, Tânia, Josiane. Enviar a síntese dos
processos de recursos éticos para o conselheiro Maurílio – 20/08 Recurso
nº X, Relatora: Juliana, Horário: 10h, Recurso nº X. Relatora Valéria,
Horário: 14h. Recurso nº X, Relatora Alessandra, Horário: 17h. 25/08
Recurso nº X, Relatora Tânia, Horário: 9h30min. Recurso nº X, Relatora
Josiane, Horário: 13h. Recurso nº X, Relatora Bernadette, Horário: 16h.
Férias da Assessoria Jurídica Sylvia Terra. Informará o seu período de
férias, no próximo Pleno. Prioridades Jurídicas – Sylvia – ParJur do INSS –
sigilo profissional. Definição do calendário eleitoral. Elaboração de
Portaria, designando a comissão para a apuração de denúncia ao CRESS
PA. Desaforamentos. Nota de esclarecimento do caso Bernardo. No dia 18,
o Conselheiro Maurílio iniciou a reunião pelo item de pauta CFESS
Manifesta. Encaminhar o quadro básico com as datas e temas às/o
conselheiras/o. Verificar todos os temas de CFESS Manifesta produzidos
nas gestões anteriores. Definir em cada comissão as temáticas e datas
dos CFESS Manifesta para definição no próximo pleno. CFESS Manifesta –
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de junho. Encaminhar
para as conselheiras até o dia 5 de junho e para a assessoria de
comunicação até o dia 9 de junho. Definição do Tema da Agenda 2015 –
Discutir na Comissão de Comunicação. Definição de novas publicações.
Avaliação das comissões sobre os materiais/brochuras que deverão ser
publicados ou republicados durante o ano. Cartões de visita. Reduzir o
número dos cartões de visitas das/o conselheiras/o. Aguardar o resultado
da consulta sobre a possiblidade de ter aparelho celular institucional para
todas/o conselheiras/o. Em não tendo aparelho celular institucional para
todas as conselheiras, a decisão de disponibilizar os números pessoais no
cartão de visitas, será apresentada no próximo Pleno. Contratação de
nova assessoria – Foi convidada a assistente social Zenite, do Ministério
da Saúde, que se colocou disponível para assumir o cargo em 10 de
agosto. Foi aprovada a prorrogação do contrato da assessoria especial
Adriane, até 10 de agosto. Foi aprovada a contratação da assistente social
Zenite como assessora especial a partir de 10 de agosto. Assembleia geral
da FITS e Conferência Mundial de Serviço Social. Foi aprovada a
participação das Conselheiras Esther e Sandra Teixeira para a participação
na Assembleia Geral da FITS, nos dias 6 e 7 de julho e na Conferência
mundial nos dias 9 a 12 de julho em Melbourne (Austrália). Providenciar
os documentos para o trâmite da viagem. Providências de inscrição,
passagens e diárias. Avaliação do 1º Pleno da Gestão. Avaliação muito
positiva quanto à direção, compromisso, objetividade, relações pessoais e
profissionais, corpo de funcionários do CFESS. Iniciar os plenos com a
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análise de conjuntura e realizar atividades de socialização entre as/o
conselheiras/o. Enviar a lista de documentos a serem impressos e/ou
enviados por e-mail às/o conselheiras/o Maurílio e Esther para avaliação e
definição de quais documentos deverão ser impressos e encadernados.
Enviar a todas conselheiras, cópia das apresentações das comissões do
Pleno de Transição e Relatórios de Gestão e documentos pertinentes
(planos de ação, plano de atividades). GT Funcionário – GT Funcionário
formado por: Maurílio, Esther, Sandra Teixeira, Daniela Neves e Sandra
Sempé. Enviar ao GT funcionário cópia do Plano de Cargos e Carreiras.
Mapeamento e renovação das gestões dos CRESS e Seccionais – Fazer o
mapeamento e renovação das gestões dos CRESS e Seccionais. Enviar
para a Adriane, a lista/Resoluções que constam a composição das gestões
dos CRESS e Seccionais, 2011-2014 e 2011-2017. O Conselheiro Maurílio fez
as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a
Reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 18 de maio de 2014.

Maurílio Castro de Matos

Tânia Maria Ramos Godoi Diniz

Presidente

1ª Secretária
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