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Ata da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-
DF, no período de 05 a 08 de junho de 2014, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta a 
manhã desejada 

Aos cinco, seis e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, 1 
reuniram-se na Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na 2 
Cidade de Brasília-DF, os Conselheiros do Conselho Federal de Serviço 3 
Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem 4 
da 169ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme 5 
convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 6/2014, de 19 6 
de junho de 2014, na qual estabelece que, posteriormente, será 7 
encaminhada proposta de pauta para apreciação e sugestões. No dia 5, 8 
participaram da reunião os/as Senhores/as Conselheiros/as Maurílio, 9 
Esther, Juliana, Marlene, Tânia, Josiane, Lilian, Sandra, Daniela Neves, 10 
Solange, Daniela Castilho, Nazarela, Valéria, Bernadette e a Assessora 11 
Cristina Abreu. O Conselheiro Maurílio deu as boas-vindas a todos/as e 12 
iniciou a reunião pelo item de pauta Avaliação do processo eleitoral do 13 
CNAS e plenária do FNTSUAS. A eleição da sociedade civil do CNAS é 14 
regida por regulamentação própria e desde a eleição anterior (2012) por 15 
um Acordão do TCU, que alterou as regras; privilegia a representação 16 
individual e não a representação da entidade; além disso, a votação se dá 17 
separadamente por segmentos: trabalhadores, usuários e entidades de 18 
assistência. Nesta eleição o CFESS fez articulações com entidades de 19 
trabalhadores, conseguindo a 2ª suplência. Avaliou-se a despolitização do 20 
processo eleitoral, candidaturas personalistas, barganhas por votos. 21 
Participaram 18 entidades no segmento dos trabalhadores, entre eleitoras 22 
e candidatas no segmento dos trabalhadores. Avaliou-se a necessidade de 23 
se trabalhar coletivamente, junto com outras entidades, para alteração da 24 
forma de eleição normatizada pelo Acordão. A posse do CNAS ocorrerá 25 
hoje (dia 5) à tarde. As Conselheiras Marlene e Bernadette participarão, 26 
acompanhando a assistente social Jucileide Nascimento, que representará 27 
o CFESS no CNAS na gestão 2014/2016. No dia 6/6, ocorrerá reunião do 28 
CNAS, na qual se elegerá a presidência do Conselho, que nesta gestão, 29 
será presidido pelo segmento dos trabalhadores. A tendência é eleger a 30 
Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais (ABEDEV). 31 
Discussão: Há necessidade de se avaliar a possibilidade de disputa no 32 
espaço dos conselhos, tendo em vista que não encontramos nesses 33 
espaços os nossos verdadeiros aliados. Sugestão de se resgatar o debate 34 
sobre o controle social, tendo em vista a presença de muitos assistentes 35 
socais, representando entidades de trabalhadores, mas também de 36 
entidades de assistência social; nestes últimos identifica-se como um 37 
espaço preocupante, em face do compromisso dos/as assistentes sociais 38 
na defesa dos interesses das entidades, que por vezes, se contrapõem aos 39 
interesses do segmento de trabalhadores/as. Constatou-se também que 40 
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este é um espaço limitado da atuação política. No entanto, mesmo diante 41 
de muitas limitações, o CFESS tem contribuição na condução da política e 42 
do controle social; temos alianças com os usuários, o que deve ter 43 
continuidade nesta gestão. Resgataram-se contribuições que o CFESS tem 44 
dado na discussão da política pública da assistência social, mesmo na 45 
condição anterior, que era apenas como ouvinte. É um espaço no qual 46 
devemos estar presentes com todas as contradições e limites desse 47 
campo de atuação política. É importante colocar “vida crítica” nas 48 
discussões da assistência social e com as entidades que compõem o 49 
CNAS. Avaliou-se ainda como importante a participação do CFESS no 50 
processo eleitoral e as articulações com entidades de trabalhadores/as, o 51 
que resultou num desmonte do bloco cutista, que nas últimas eleições 52 
conquistaram a titularidade na composição do CNAS. A FENAS, antes 53 
titular, ficou na suplência, o que a impossibilita de pleitear a presidência 54 
do CNAS, movimento que vinha sendo articulado no campo das entidades 55 
ligadas à CUT. Encaminhamentos: Promover discussão com assistentes 56 
sociais que têm representação nos conselhos de políticas, mapeando 57 
essas representações. Realizar no Pleno do CFESS, discussão 58 
aprofundada, convidando-se um/uma profissional de referência no debate 59 
da assistência social, com visão crítica. Após discussões e análise da 60 
correlação de forças presentes, decidiu que o CFESS votará na ABEDEV 61 
para a presidência. Em relação às comissões do CNAS, que serão 62 
compostas na reunião do dia 6/6, indicou-se a participação da comissão 63 
de política. Fortalecer, como espaço prioritário de atuação do Conjunto, os 64 
Fóruns de Trabalhadores do SUAS (nacional e estaduais), que ainda é um 65 
espaço politicamente frágil. Diante do quadro, há que se priorizar a 66 
participação do CFESS também em outros espaços (fóruns e movimentos 67 
sociais) para politizar e articular parceiros críticos que possam vir a 68 
participar em outros processos eleitorais. Plenária FNTSUAS. Ocorreu nos 69 
dias 24 e 25 de maio último, com participação de 10 FETSUAS e 9 70 
entidades nacionais. Nesta elegeu-se a nova coordenação nacional, da 71 
qual o CFESS faz parte; o atual regimento interno foi revisto nesta 72 
Plenária, incluindo-se a possibilidade de participação de todos os FETSUAS 73 
na coordenação nacional; a coordenação nacional ficou assim composta: 74 
entidades nacionais ABRATO, CFESS, CFP, CNTSS, COFFITO, CUT, FENAS, 75 
FENAPSI e UBAM e os FETSUAS AL, BA, CE, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP.  76 
O CFESS será representado pela conselheira Esther (titular), Marlene e 77 
Daniela Castilho (suplentes). Mensagem recebida. Posição quanto ao 78 
Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana. Responder 79 
que o CFESS considera importante a estratégia de consulta direta à 80 
população, no entanto este tema especificamente, não está na agenda 81 
política da entidade neste momento. Posicionamento do CFESS em relação 82 
ao Parecer da CAPES. Denúncia do parecer de não recomendação pela 83 
CAPES do Projeto “Crise do capital e fundo público: implicações para o 84 
trabalho, os direitos e as políticas sociais”. Trata-se de um projeto do 85 
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PROCAD que envolve 3 universidades – UERJ, UNB, UFRN. A não 86 
recomendação do projeto teve como “argumento” o não reconhecimento 87 
do método marxista dialético como perspectiva teórico-metodológica da 88 
pesquisa. Após discussões, por entender que o parecer feriu princípios da 89 
condução do trabalho científico, o pluralismo e desrespeitou a autonomia 90 
intelectual dos grupos de pesquisas envolvidos no projeto, deliberou-se 91 
pelo posicionamento do CFESS, juntando-se ao amplo movimento 92 
desencadeado pelos grupos de pesquisadoras/es proponentes do projeto e 93 
compartilhado por outros grupos de pesquisas de várias universidades, 94 
entidades de ensino e pesquisa e pesquisadores, dentre outros, em defesa 95 
do pluralismo e em repúdio à posição do parecerista, homologado pela 96 
CAPES. Deliberações – O CFESS assinará o manifesto coletivo que está 97 
circulando e assinará também a Carta Aberta a CAPES. Enviará uma carta 98 
ao presidente da CAPES, manifestando-se contrariamente ao ocorrido, 99 
apoiando o recurso impetrado pelos grupos proponentes; argumentar a 100 
contribuição da perspectiva marxista para as diversas pesquisas sobre a 101 
realidade brasileira e latino-americana, no âmbito do serviço social e das 102 
ciências sociais; respeito ao pluralismo, inclusive sendo esta perspectiva 103 
adotada nas diretrizes curriculares para os cursos de serviço social. 104 
Elaborar nota mais simplificada. Repassar as informações para a 105 
assessoria de comunicação para elaboração de matéria no site. Informes – 106 
Audiência pública em homenagem aos 20 anos do SUAS, realizada na 107 
Assembleia Legislativa/BA. Participação do CFESS pela conselheira 108 
Nazarela. A professora Aldaiza Sposati foi a palestrante; destaca-se na 109 
sua fala uma crítica ao CFESS quanto ao “apoio crítico” em relação ao 110 
SUAS, posição expressa na carta programa da gestão. Participação em 111 
atividade do CRESS-PR, em comemoração ao 15 de maio, pela conselheira 112 
Esther. Participação da Conselheira Daniela Castilho em debate sobre 113 
Direitos Humanos, realizados em Belém. Participação da Conselheira Tania 114 
em reunião da Comissão da Verdade do ANDES, realizado em São Paulo, 115 
quando foi deliberada a realização de três seminários regionais. Há 116 
necessidade de discutir a participação do CFESS nesses eventos e 117 
envolvimento dos CRESS. Informes sobre o movimento dos Comitês 118 
Populares da Copa, que revelam dados e denúncias em relação a violações 119 
de direitos humanos, a partir das ações governamentais, a exemplo da 120 
remoção de famílias; 250 mil famílias removidas em função das obras 121 
relacionadas à Copa do Mundo. Os comitês revelam dados de várias 122 
violações de direitos humanos. Dados sobre o “legado” da Copa/valores 123 
gastos/comparações com as últimas Copas. Orientações – As/os 124 
conselheiras/os do CFESS devem cuidar da sua relação com os CRESS, 125 
compreendendo a sua condição de representação nacional e não com uma 126 
representação do CRESS ou do estado. Devem priorizar a participação em 127 
atividades de caráter nacionais. Sempre que convidadas/os a participarem 128 
de ações do CRESS, avaliar a pertinência e solicitar a formalização do 129 
convite ao CFESS para deliberação coletiva. No entanto, devem 130 
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estabelecer diálogo e aproximação com os CRESS, avaliando as 131 
demandas. Mapeamento da renovação do CRESS – De acordo com os 132 
dados, verificamos que: CRESS - Apenas um CRESS (24ª/AP) teve 6 133 
conselheiros reconduzidos (limite máximo), portanto teve a renovação de 134 
12 conselheiros (2/3), equivalente a 66,6%, - 4 CRESS tiveram 5 135 
conselheiros reconduzidos (4ª PE, 7ª RJ, 11ª PR, 12ª SC), - 4 CRESS 136 
tiveram apenas um conselheiro reconduzido (10ª RS, 16ª AL, 17ª ES, 25ª 137 
TO), - 4 CRESS (1ª PA, 15ª AM, 21ª MS e 23ª RO) não tiveram 138 
conselheiros reconduzidos, ou seja, 100% de renovação. Seccionais: - 12 139 
Seccionais tiveram 100% de renovação, CRESS Seccional Uberlândia – 140 
MG, CRESS Seccional Santos – SP, CRESS Seccional São José dos Campos 141 
– SP, CRESS Seccional Sorocaba – SP, CRESS Seccional Ribeirão Preto – 142 
SP, CRESS Seccional Marília – SP, CRESS Seccional Pelotas – RS, CRESS 143 
Seccional Caxias do Sul – RS, CRESS Seccional Londrina – PR, CRESS 144 
Seccional Campina Grande – PB, CRESS Seccional Mossoró – RN. E uma 145 
Seccional de Base Estadual – Roraima. - 5 Seccionais tiveram um 146 
conselheiro reconduzido, CRESS Seccional Santarém – PA, CRESS 147 
Seccional Juiz de Fora – MG, CRESS Seccional Campos – RJ, CRESS 148 
Seccional São José do Rio Preto – SP, CRESS Seccional Bauru – SP, - 4 149 
CRESS tiveram 2 conselheiros reconduzidos, portanto apresentando 2/3 150 
de renovação, 4 conselheiros novos. CRESS Seccional Volta Redonda – RJ, 151 
CRESS Seccional Campinas – SP, CRESS Seccional Araçatuba – SP, CRESS 152 
Seccional de Presidente Prudente – SP, - Destaca-se o CRESS Seccional 153 
ABCDMRR apresentou 3 conselheiros reconduzidos, ultrapassando o limite 154 
de 1/3 de recondução. De acordo com o Parágrafo 2º, Art. 8 da Resolução 155 
469/2005: Parágrafo 2º - É permitida a reeleição dos Conselheiros do 156 
CFESS e dos CRESS por uma vez consecutiva, sendo garantida a 157 
renovação de, pelo menos, 2/3(dois terços) de seus membros. OBS: 158 
Acredita-se que tal determinação seja válida também para as Seccionais. 159 
Obs: O CRESS 13ª PB e a Seccional de Montes Claros/MG não constam da 160 
Relação das Chapas (2001-2014). Apresentação do quadro e dados acima, 161 
sistematizados pela Assessora Adriane. Discussão: Os dados demonstram 162 
um percentual de renovação significativo, principalmente na região norte. 163 
Isto indica a necessidade de reforçar a participação do CFESS nos 164 
encontros descentralizados nas regiões onde houve maior renovação. 165 
Exigência de preparação das conselheiras/os do CFESS para os encontros 166 
descentralizados e para os seminários Adm-Fin e COFI, para além das 167 
temáticas relacionadas às comissões das quais participam. Alertar aos 168 
CRESS para que nos seminários Adm-Fin e COFI, sejam indicadas/os 169 
conselheiras/os com o perfil adequado para os seminários. Relação de 170 
conselheiros do CFESS com os CRESS. A Conselheira Daniela Castilho 171 
chama a atenção de que houve um acordo da gestão anterior do CRESS-172 
PA de realizar o descentralizado em Santarém e não em Belém. É 173 
preocupante, pois Santarém é uma cidade de difícil acesso, o que gera 174 
alto custo de deslocamento; pode, portanto, esvaziar a participação dos 175 
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demais CRESS da região nesse primeiro encontro das gestões. Questão a 176 
ser discutida na visita a ser realizada a esse CRESS; essas considerações 177 
deverão ser apresentadas à seccional de Santarém. O CRESS-RJ convidou 178 
o CFESS para uma reunião de avaliação das eleições, que ocorrerá no dia 179 
27 de junho. Conselheira Solange participará. No CRESS-SE a conselheira 180 
Josi participará da próxima reunião do Pleno do dia 19/6. O CRESS 181 
sinalizou algumas dificuldades internas. No CRESS-DF houve uma 182 
conversa para “limpar” uma colocação de que a conselheira Sandra estaria 183 
apoiando uma chapa que concorreria à direção do CRESS, em segunda 184 
convocação; há possibilidade de haver duas chapas na eleição em 185 
segunda convocação. No CRESS-PA já se vislumbra uma disputa interna, 186 
pautada por questões político-partidárias; existem muitas conselheiras 187 
filiadas a partidos políticos. Pressão do sindicato do Pará e da Fenas 188 
quanto à relação que se estabelecerá entre estas e o CRESS. Diante 189 
dessas situações concretas, se reforçou a posição das/os conselheiras/os 190 
do CFESS de se colocarem sempre na condição de representante da 191 
entidade nacional; estar disponível, mas preservando a autonomia de 192 
cada CRESS; é importante lembrar e reforçar junto aos CRESS, a 193 
obrigação do CFESS de preservar a sua condição de instância recursal. Na 194 
visita que o CFESS fará ao CRESS/PA, na reunião deverá haver um 195 
momento para uma discussão política de fundo; explicitar a posição da 196 
conselheira federal, mas deve-se pensar uma mediação por conta do que 197 
representou a vitória do grupo que assumiu o CRESS. Informes – 198 
Funcionamento do CFESS durante os jogos da Copa do Mundo: nos dias 199 
que houver jogos em Brasília, não haverá expediente; nos jogos do Brasil 200 
em outros estados, o expediente será das 8h00 às 14h. Elaborar Portaria, 201 
enviar aos CRESS. Eleições em 2ª convocação/calendário eleitoral. 202 
CRES/RN: publicação do edital de convocação em 2 de junho/ eleição em 203 
agosto e posse em outubro. CRESS/DF e CRESS/AC: publicação do edital 204 
de convocação em 2 de junho/eleição em outubro e posse em novembro. 205 
Agradecimento quanto à indicação de participação do CRESS/MG no 206 
Seminário Regional A Psicologia e o SUAS, realizado em Juiz de Fora/ MG. 207 
Confirmação da visita a ser realizada pelo CFESS ao CRESS/PA nos dias 208 
25 a 28 de junho próximo. FCFAS informa sobre a tramitação do PL 209 
5434/2013 que altera os arts. 5º e 6º da lei 12.514/2011 para dispor 210 
sobre isenção de anuidades cobradas por conselhos profissionais. 211 
Acompanhar a tramitação. IEDSS informa a prorrogação do Seminário de 212 
Serviço Social da região do Cariri/CE, para o qual estava confirmada a 213 
participação da Conselheira Erlenia. Aguardar nova data. Providências de 214 
viagem. Convites – Oficina: A mídia e seu olhar sobre adolescentes em 215 
conflito com a lei. Impossibilidade. Agradecer, parabenizar. Audiência 216 
pública de prestação de contas anual de contas PFDC. Impossibilidade, 217 
agradecer. Seminário comemorativo dos 70 anos do Serviço Social na 218 
Previdência Social, a realizar-se em 9 de junho, em Florianópolis/SC. 219 
Convite para mesa de abertura. Confirmada a participação da Conselheira 220 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
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 

 

Esther. Ofício de confirmação já enviado. III Fórum de 2014: Cuidados na 221 
saúde, educação e assistência social: um olhar winncottiano. A realizar-se 222 
em 14 de junho, promovido pela CEFATEP. Impossibilidade, agradecer. 223 
Estudantes de Serviço Social para participar de mesa de abertura do 224 
CRESS, a realizar-se em 19 de junho, na UNB, em Brasília. Considerando 225 
tratar-se de um encontro regional de estudantes, agradecer o convite, 226 
parabenizar e indicar o direcionamento do convite ao CRESS/DF. 227 
Universidade Federal de SP/Campus Baixada Santista. A realizar-se em 228 
Santos nos dias 2 e 3 de julho. Dia 2, debate sobre Aborto e dia 3, 229 
conferência de encerramento com a temática: Importância da 230 
representação política nas entidades da categoria e estudantil. Confirmar 231 
a participação do conselheiro Maurilio, com custos para o CFESS 232 
(excepcionalmente, tendo em vista a temática e a dificuldade de custeio 233 
pela universidade). Providências de viagem. II ELESS – Encontro local de 234 
estudantes de Serviço Social/DF/IV Região, realizado nos dias 31 de maio 235 
e 1º de junho, em Brasília, na UNIP. Evento organizado. No folder de 236 
divulgação do evento consta apoio, participação e realização da ENESSO, 237 
ABEPSS, CRESS/DF E CFESS, incluindo as logomarcas das entidades. No 238 
entanto, causou estranheza, pois o CFESS não foi informado desse 239 
evento, nem tampouco recebeu qualquer solicitação de apoio ou pedido de 240 
utilização de sua logomarca. Considerando a utilização indevida, 241 
encaminhar ofício registrando nosso estranhamento e orientando quanto 242 
ao procedimento a ser adotado. Minuta do ofício, circular entre as/os 243 
conselheiras/os. Metodologia dos Encontros Descentralizados e Nacional – 244 
Apresentada metodologia aprovada no último Encontro Nacional, que 245 
indica a elaboração de um planejamento trienal para o Conjunto, sendo o 246 
1º ano - Planejamento; 2º ano – Monitoramento; 3º ano – Avaliação. As 247 
deliberações aprovadas no EN de 2013 serão os indicativos para o 248 
planejamento; para tanto, há necessidade de reelaborar algumas 249 
deliberações de forma a torna-las mais amplas e objetivas. Avalia-se que 250 
será um momento que poderá apresentar algumas dificuldades no 251 
encaminhamento por conta da renovação das gestões e uma nova 252 
metodologia a ser implementada. No entanto, considerando que neste 1º 253 
ano se fará o planejamento, as deliberações atuais serão o ponto de 254 
partida e deverão ser analisadas na perspectiva acima indicada. Assim 255 
sendo, as/os conselheiras/os do CFESS deverão se preparar para a apoiar 256 
os CRESS sedes na condução das discussões nos descentralizados. O 257 
CFESS deverá orientar os CRESS (por ofício) para que nos Encontros 258 
Descentralizados se inicie esse processo; assim será importante que os 259 
CRESS que sediarão incluam na programação um momento para essa 260 
discussão. Encaminhamentos: 1. Enviar o Relatório Final do GT 261 
Metodologia para as/os conselheiras/os do CFESS; 2. Incluir no ofício 262 
complementar a ser enviado aos CRESS sobre os descentralizados, a 263 
orientação de prever na programação um momento de discussão sobre a 264 
metodologia; 3. Elaborar um documento sobre a metodologia a ser 265 
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enviado aos CRESS, conforme diretrizes apontadas no documento final do 266 
GT metodologia. Análise das deliberações do EN pelo CFESS – Agendada 267 
reunião das comissões no dia 17/7 para avaliação e balanço das 268 
deliberações de 2013. Esta data antecede a realização dos seminários 269 
Adm/Fin e COFI. Encaminhamento: 1. Enviar o balanço aos CRESS antes 270 
dos descentralizados. 2. Providências de viagem. 43º Encontro Nacional 271 
CFESS/CRESS – Informada sobre a reunião da comissão organizadora 272 
(CFESS e CFESS/DF) ocorrida no dia 4 de junho. Apresentação e 273 
discussão da proposta de programação. Aprovado o seguinte conteúdo. 274 
Tema central: Projeto ético-político do Serviço Social: memória e 275 
resistência, 18/9/2014 (quinta-feira), 9h às 15h – Credenciamento das 276 
delegações; 16h – Leitura e aprovação do Regimento – CFESS e CRESS-277 
PE (sediou o Encontro do ano anterior), 16h30min – Mesa de Abertura: 278 
CFESS – CRESS/DF – ABEPSS – ENESSO, 17h às 19h45min – Conferência 279 
de Abertura O Conjunto CFESS/ CRESS na afirmação do projeto ético-280 
político. Ementa: A trajetória do Conjunto CFESS-CRESS na ruptura com o 281 
conservadorismo/ papel do Conjunto frente a sua especificidade e a 282 
concepção ampliada da sua atuação política/avanço do 283 
neoconservadorismo e as estratégias de enfrentamento do Conjunto. 284 
Sugestões: Maurilio (pelo CFESS), Sâmya ou Ivanete (nesta ordem); 285 
19h45min – Chamada das Delegações. 20h45min – Coquetel com música; 286 
19/9/13 (sexta-feira), 9h às 12h30min – Palestra/mesa-redonda Serviço 287 
Social, memórias e resistências contra a ditadura. Ementa: Depoimentos 288 
de assistentes sociais que vivenciaram violações de direitos na ditadura 289 
militar, 4 a 5 depoimentos. Sugestões: Rosalina Santa Cruz (SP), Vicente 290 
Faleiros (DF), Maria Lucia de Souza Carvalho Couto (AL/BA), Anita 291 
Fonteles (PA), Alceu Salamon (RS). Outras sugestões: Dulce Burgos (BA), 292 
Nascimento (AL), Marilda (RJ), Rute Gusmão (RJ), Rosangela Batistoni 293 
(SP), Bia Abramides (SP), Lidia Monteiro (PR). Apresentação do projeto 294 
SS, memórias e resistências contra a ditadura – CEDH e Comunicação 295 
(CFESS), 14h às 15h. Apresentação da metodologia do EN, 15h às 19h, 296 
Grupos temáticos: COFI e Adm-Fin; 20/9/14 (sábado), 8h30min às 297 
12h30min; Grupos temáticos: Formação/ RI e Comunicação; 14h às 18h, 298 
Grupos temáticos: Seguridade Social e Ética/DH; 21/9/14 (domingo), 9h 299 
às 18h, plenária final de deliberações. Encaminhamentos: Próxima reunião 300 
da comissão organizadora agendada para 16/6 com o CRESS-DF. Enviar a 301 
memória da reunião realizada para as/os conselheiras/os do CFESS e ao 302 
CRESS-DF. No dia 6, participaram da Reunião os/as Senhores/as, 303 
Conselheiros/as Maurílio, Esther, Juliana, Marlene, Tânia, Josiane, Lilian, 304 
Sandra, Daniela Neves, Solange, Daniela Castilho, Nazarela, Valéria, 305 
Bernadette, Erlenia e a Assessora Cristina Abreu. O Conselheiro Maurílio 306 
reiniciou a Reunião pelo item de pauta Informe sobre a posse do CNAS – 307 
As conselheiras Marlene e Bernadette representaram o CFESS, juntamente 308 
com Jucileide Nascimento que representará o CFESS no CNAS. A 309 
presidência será ocupada pelo segmento dos trabalhadores, pela entidade 310 
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ABEDEV, Edivaldo. O CFESS irá pleitear compor a Comissão de Políticas. A 311 
cerimônia teve a representação de vários órgãos governamentais. O 312 
CFESS foi reconhecido por sua participação no processo. Informe sobre 313 
reunião com os funcionários do CFESS. – Participaram o Conselheiro 314 
Maurilio e as Conselheiras Esther, Daniela Neves, Sandra Teixeira. Pontos 315 
tratados: Funcionamento do CFESS durante os jogos da Copa do Mundo. 316 
Uso de uniformes, o que ficou definido, por opção dos funcionários, que 317 
não será usado. Uso de uniforme pela funcionária Graça em virtude de 318 
suas atividades de limpeza. Relação com a empresa COMPLETA; será 319 
agendada uma reunião para discutir o contrato (Sandra Teixeira, Sandra 320 
Sempé, assessor Vitor, Cristina e Rafael) e posteriormente com a empresa 321 
para indicar o formato dos próximos eventos a serem organizados. 322 
Questões administrativas mais urgentes devem ser encaminhadas para 323 
Maurílio e Esther. Marcação e remarcação de passagens aéreas: quando a 324 
remarcação ocorrer por necessidade do CFESS, o custo é assumido pela 325 
entidade; em outros casos, pelo conselheiro; necessidade de marcar com 326 
antecedência para evitar aumento de custos; em relação à empresa 327 
COMPLETA, Jarbas coloca a morosidade de efetuar as reservas do hotel 328 
para as atividades dos conselheiros. Comissão de licitação: discussão 329 
sobre a presidência da comissão; o Assessor Rafael passará a compor a 330 
comissão. Marcação de passagens aéreas pela SLC – Orientações sobre os 331 
procedimentos: a partir da deliberação das atividades que requeiram 332 
providências de deslocamento, o funcionário Jarbas envia para a SLC a 333 
requisição de passagem, indicando a data e o trajeto. A empresa faz 334 
contato com as/os conselheiras/os, informando a disponibilidade dos voos. 335 
Caso a/o conselheira já tenha feito pesquisa de voos, deverá indicar à 336 
empresa suas preferências. É importante destacar a necessidade de 337 
antecipar o máximo possível as marcações para evitar oneração do valor. 338 
Discussão temas polêmicos – A ideia é subsidiar as/os conselheiras/os 339 
acerca de temas polêmicos que atravessam a agenda do Conjunto, tais 340 
como: EaD, Exame de proficiência, aborto, descriminalização do uso de 341 
drogas, práticas terapêuticas, Ato médico. A cada pleno se pautará uma 342 
das discussões. Neste Pleno, a discussão sobre o EaD e exame de 343 
proficiência, conduzida pela conselheira Juliana. Apresentação. O tema 344 
entra na agenda de discussão do Conjunto a partir de 2005/2006, com a 345 
abertura dos primeiros cursos EaD no serviço social. Diante das 346 
constatações até então, principalmente referendadas pelos relatos dos 347 
CRESS e aprofundamento das discussões no CFESS, considera-se que o 348 
EaD significa a precarização máxima da formação profissional. O debate 349 
do Exame de proficiência e sua instituição no âmbito do SS se colocaram, 350 
para parte da categoria, como uma das estratégias que possibilitaria 351 
impor limite à expansão do EaD; no entanto, o Conjunto, após muitos 352 
debates realizados entre 2007 e 2008 (nacionais e regionais), recusou a 353 
sua implementação, deliberação que foi aprovada no Encontro Nacional de 354 
2008. Decorrente desta deliberação aprova-se nesse mesmo Encontro, a 355 
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constituição de um GT, formado pelas entidades nacionais (CFESS, 356 
ABEPSS, ENESSO) e um CRESS de cada região geográfica, como uma 357 
estratégia coletiva de enfrentamento à precarização da formação e do 358 
exercício profissional. Esse GT tem como objetivo elaborar um Plano de 359 
Lutas Em Defesa do Trabalho e da Formação e Contra a Precarização do 360 
Ensino Superior. Este foi construído, considerando-se alguns eixos de 361 
atuação, a saber: ações relativas à Política Nacional de Fiscalização; ações 362 
de estudos e pesquisas; ações de articulação com entidades, movimentos 363 
sociais e conselhos; ações de comunicação e mobilização; ações junto ao 364 
MEC; ações junto ao poder legislativo; ações jurídicas. Este plano, a partir 365 
de então, vem sendo avaliado nos Encontros Nacionais, anualmente, e 366 
monitorado pelo GT nas suas reuniões. Considera-se que a expansão do 367 
EaD é uma estratégia governamental para aumento no índice de ingresso 368 
no ensino superior, em consonância com os ditames de organismos 369 
internacionais. Análises indicam que o perfil do/a estudante do EaD vem 370 
se configurando com mulheres, faixa etária de 30 anos, oriundas das 371 
classes mais pobres. O Conjunto CFESS/ CRESS, a partir de 2009 372 
desencadeia um processo de levantamento de informações, visando à 373 
elaboração de um documento sobre a formação profissional, 374 
especialmente as implicações com o advento dos cursos EaD no Serviço 375 
Social; neste documento são publicizados os resultados e análises a partir 376 
dos dados coletados pelos CRESS, em alguns estados com a participação 377 
também das diretorias regionais da ABEPSS. Ainda decorrente das 378 
estratégias pensadas pelo GT, desenvolve-se uma campanha nacional do 379 
Conjunto CFESS/ CRESS, lançada em maio de 2011: Educação não é fast-380 
food: Diga não para a graduação à distância em Serviço Social, que teve o 381 
apoio do ANDES/SN. Esta, no entanto, teve sua veiculação suspensa por 382 
decisão judicial, tendo em vista a ação impetrada pela Associação dos 383 
Tutores do EaD. Esta proibição se referiu às peças da campanha e não ao 384 
texto do documento elaborado, que continuou sendo divulgado e servindo 385 
de subsídios aos debates e discussões, representando o posicionamento 386 
do Conjunto. Na gestão anterior decidiu-se pela elaboração do volume 2 387 
do documento Sobre a Incompatibilidade...e para tanto, contratou a 388 
assessoria da assistente social e professora Larissa Dahmer (pesquisadora 389 
desta temática), que elaborou uma análise a partir de dados coletados 390 
pelos CRESS. Destaca-se o quantitativo de inscritos/as nos CRESS 391 
oriundos no EaD (2013), informação solicitada para compor documento. 392 
Em nível nacional se observa um percentual de 12, 95% de inscritos nos 393 
CRESS, oriundos de instituições EaD; em nível estadual se observa 394 
percentuais de até 50%, como no estado de TO, 38% na BA. O 395 
documento já está impresso e a comissão de formação do CFESS irá 396 
discutir as estratégias para sua divulgação, sendo que o GT Trabalho e 397 
Formação também deverá analisar os dados apresentados. Debate: Que 398 
estratégias temos que adotar? O exame de proficiência deve ser uma 399 
estratégia? Há necessidade de se pensar as formas de enfrentamento do 400 
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EaD na atualidade; há uma demanda/cobrança de ações das entidades; 401 
ações políticas e jurídicas. Outros elementos a serem enfrentadas: 402 
motivações para o ingresso, índice de evasão. Preocupação com o avanço 403 
do EaD no Serviço Social. Sugestão de levar os dados para discussão no 404 
Encontro Nacional, em busca de construir coletivamente ações de 405 
resistência e enfrentamento. A implementação do exame de proficiência 406 
não se mostra eficiente; as discussões ocorridas no Conjunto concluíram 407 
pela não adoção. Há preocupações em construir estratégias que não 408 
reforcem o afastamento dos estudantes do EaD, na medida em que se 409 
identificam posturas no sentido de qualificar o EaD. Esta discussão exige o 410 
envolvimento das entidades nacionais ABEPSS e ENESSO, além do 411 
Conjunto CFESS/CRESS. Devem-se explorar as contradições, 412 
complexificar as discussões, aproximando os estudantes envolvidos no 413 
EaD, frente à expansão. É sintomática a postura dos estudantes EaD que 414 
não percebem as fragilidades das instituições de ensino e da qualidade da 415 
formação, mas sinalizam com maior ênfase as dificuldades que, por vezes, 416 
enfrentam no momento da inscrição nos CRESS. O “canto da sereia” é a 417 
democratização do acesso à educação superior pela via do EaD. Nos 418 
documentos voltados para o censo de entidades EaD de 2011 confirma o 419 
perfil dos/as estudantes composto pelos segmentos empobrecidos, 420 
mulheres, idade superior a 30 anos. O volume 2 do documento Sobre a 421 
Incompatibilidade... traz uma análise focada nas situações que envolvem 422 
a realização dos estágios supervisionados. O Conjunto CFESS/ CRESS vem 423 
sendo demandado por parte de estudantes EaD na expectativa de que a 424 
fiscalização dos CRESS traga melhorias do ensino; existe aí uma 425 
desinformação quanto ao papel do Conjunto, pois não se trata de fiscalizar 426 
os cursos, mas tão somente a supervisão do estágio, enquanto uma das 427 
atribuições privativas do/a assistente social. A discussão sobre o exame 428 
de proficiência no Conjunto não vem sendo enfatizada nos últimos 3 anos. 429 
Há tensões com alguns CRESS no sentido de entender que a precarização 430 
está presente também no ensino presencial e, portanto, as estratégias 431 
não devem se dirigir apenas ao EaD. Houve o consenso entre os 432 
conselheiros/as pela manutenção da decisão contrária à institucionalização 433 
do exame de proficiência como estratégica contra a precarização da 434 
formação profissional. Indicações de leitura: Textos de Ivanete e Elaine 435 
sobre exame de proficiência. Serviço Social e Sociedade n. 108 As 436 
entidades do Serviço Social brasileiro na defesa da formação profissional e 437 
do projeto ético-político. Assuntos Contábeis – O Assessor Contábil Vilmar 438 
Medeiros fez uma apresentação das contas do CFESS, conforme os 439 
quadros apresentados, concluindo que a situação financeira, orçamentária 440 
e patrimonial do CFESS é equilibrada. Em seguida faz uma apresentação 441 
geral do SISCONT-NET, sistema operacional informatizado, desenvolvido 442 
pela IMPLANTA que é utilizado por todo o Conjunto; apresenta também o 443 
Sistema Gestão TCU, que passou a ser utilizado para o relatório de gestão 444 
anual, sistema desenvolvido pela IMPLANTA para cumprir as novas 445 
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disposições emanadas do TCU. Aponta que o Fundo referente a bens 446 
móveis, hoje com um saldo de R$109.586,09, tem sido pouco utilizado 447 
pelos CRESS. Informa o assessor que reformulações orçamentárias 448 
poderão ser feitas, caso sejam necessárias em virtude de novas 449 
programações. Informa ainda que todos os CRESS enviaram os relatórios 450 
de gestão, conforme a nova orientação do TCU, o que possibilitará a 451 
entrega do relatório agregado no prazo concedido pelo TCU (30 de junho). 452 
Aponta pendências em relação aos depósitos referentes ao Fundo de Apoio 453 
que devem ser efetuadas até abril de cada ano, assim como pendências 454 
nos repasses mensais referentes à cota-parte dos CRESS ao CFESS. 455 
Encaminhamentos: Que a Comissão Adm-Fin avalie a possibilidade de 456 
utilização do saldo existente no Fundo Bens Móveis para compra de 457 
equipamentos especiais (impressoras) a serem utilizadas para a confecção 458 
das novas carteiras profissionais (este assunto está em andamento na 459 
comissão/ GT Cédula Profissional). Cobrar aos CRESS pendentes o 460 
depósito para o Fundo de Apoio e acompanhar o repasse da cota-parte. 461 
Assuntos Jurídicos – Informado o recebimento de ofício do CRESS-RN, 462 
dizendo que a chapa inscrita para concorrer na primeira convocação não 463 
foi confirmada, portanto, terá que se refazer o Edital anterior. Verificar a 464 
possibilidade de incluir o CRESS-RN no mesmo calendário dos CRESS-DF e 465 
AC que não tiveram inscrição de chapa. Caso não seja possível por conta 466 
dos prazos, será elaborado um novo calendário eleitoral para este CRESS. 467 
Manifestação Jurídica 32/2014 - V – Manifestação Jurídica sobre consulta 468 
feita pelo CRESS/PI acerca das implicações políticas decorrente de 469 
contratação de assistente social. Acatada. Enviar ofício ao CRESS/PI, 470 
ressaltando a sua autonomia administrativo-financeira e política para 471 
decidir sobre a questão, inclusive destacando a condição do CFESS como 472 
instância recursal. Manifestação Jurídica 33/2014 - V – Manifestação 473 
Jurídica sobre devolução/retenção dos documentos de identidade 474 
profissional do assistente social após anotação de cancelamento da 475 
inscrição. Acatada. Encaminhar ao CRESS/DF com ofício, porém 476 
destacando que quanto à devolução ou não da cédula de identidade 477 
profissional, o assunto está em análise pela assessoria jurídica e será 478 
respondida posteriormente. Elaborar Resolução do CFESS, visando 479 
normatização do entendimento e padronização do procedimento pelos 480 
CRESS, tendo em vista que há omissão normativa na Resolução CFESS n. 481 
582/2010, sobre a devolução ou retenção dos documentos após a 482 
anotação de cancelamento profissional. Submeter a minuta de Resolução 483 
para aprovação no próximo Pleno. Desaforamento de denúncia ética para 484 
o CRESS-AM. Em setembro de 2013 o CFESS ao receber denúncia ética 485 
encaminhada pelo presidente do CRESS/PA, à época, contra conselheira 486 
deste mesmo CRESS, deliberou pelo desaforamento da denúncia para o 487 
CRESS/AM, conforme as disposições regimentais. Em outubro/2013, o 488 
CRESS/AM recebe o processo de desaforamento. Este processo é 489 
devolvido ao CFESS em 5/6/14, sob alegação de impossibilidade de atuar 490 
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no mesmo, tendo em vista que são CRESS da mesma região e ainda pelo 491 
fato de estarem comprometidos com o CRESS/PA com a organização do 492 
encontro descentralizado a realizar-se este ano no Pará. O alegado não se 493 
constitui impedimento em conformidade com a Resolução que disciplina o 494 
desaforamento de processos éticos. Além disso, o processo foi recebido 495 
em 2 de outubro de 2013 e somente foi respondido/ devolvido pelo CRESS 496 
em 13 de maio de 2014, sendo recebido no CFESS em 5 de junho. 497 
Encaminhamento: Devolver o recurso ético ao CRESS-AM, argumentando 498 
que os motivos alegados não são impeditivos para não acatar o 499 
desaforamento e proceder a análise, conforme as disposições regimentais. 500 
Elaborar minuta de ofício e enviar para análise de Maurílio e Sylvia. 501 
Decorrente da situação acima mencionada levanta-se a necessidade de 502 
acompanhar os desaforamentos de recursos encaminhados pelo CFESS 503 
aos CRESS. Encaminhamento: Solicitar a Mauricio/Esther a relação dos 504 
recursos éticos desaforados, contendo a data em que foram encaminhados 505 
aos respectivos CRESS. Faculdade UNISABER-AD1 – Histórico da situação 506 
que teve início com a recomposição da diretoria do CRESS/PA, ocasião em 507 
que foram eleitas duas assistentes sociais formadas pela Faculdade 508 
UNISABER-AD1. Ocorre que essa instituição de ensino foi alvo de processo 509 
pelo MP, sendo concluído que as pessoas formadas por esta instituição 510 
teriam que ter suas inscrições suspensas no CRESS, em face às 511 
irregularidades constatadas no funcionamento do curso de Serviço Social 512 
ofertada na modalidade EaD. Foi orientado ao CRESS que deveriam acatar 513 
a determinação do MP, suspendendo de imediato as inscrições 514 
daqueles/as formados pela AD1. A assessoria jurídica do CFESS fará as 515 
devidas orientações durante a visita a ser realizada ao CRESS/PA no 516 
período de 25 a 28 de junho. Enviar ofício ao CRESS/PA, solicitando 517 
informações sobre as inscrições referentes aos bacharéis formados pela 518 
AD: as inscrições que foram homologadas, aquelas que se encontram em 519 
tramitação e as que foram suspensas. Manifestação Jurídica 17/2014 – 520 
Questionamento pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) dos efeitos da 521 
Lei de Anistia, mediante propositura de Ação de Descumprimento de 522 
Preceito Fundamental. Acatada. Encaminhar para a CEDH para elaborar 523 
ofício dirigido ao ministro relator da ação, apresentando os argumentos 524 
contidos na manifestação. Manifestação Jurídica 20/2014 – Apreciação 525 
jurídica o Ofício Circular nº 17/2014 – EJGA, emanado da Procuradoria 526 
Geral da República, solicitando informações ao CFESS, para fins de 527 
efetivação das normas contidas na Lei Complementar nº 135/2010. 528 
Acatada. Encaminhar a manifestação ao órgão solicitante. Manifestação 529 
Jurídica 21/2014 – Regime Jurídico Único/RJU – Lei 8112/90 – 530 
Posicionamentos Jurídicos recentes e Decisões acerca de sua 531 
aplicabilidade as entidades de fiscalização do exercício das profissões 532 
regulamentadas. Acatada. Encaminhar por ofício aos CRESS e entregar 533 
cópia aos/às funcionários/as do CFESS. Parecer Jurídico 28/2014 – 534 
Recurso Administrativo CFESS 02/13 interposto Associação dos 535 
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Aposentados e Pensionistas do Espírito Santo, contrapondo-se a decisão 536 
do CRESS da 17ª. Região que veio aplicar-lhe a penalidade de multa por 537 
infração ao artigo 5º, § 1º e 2º da Resolução CFESS nº 533/2008 c/c o 538 
artigo 3º, inciso I, § único da Resolução CFESS nº 590/2010 - 539 
Improvimento do Recurso. Recorrida: Comissão de Orientação e 540 
Fiscalização. Acatado. Encaminhar cópia ao CRESS/ES e à instituição 541 
recorrente. Encaminhar aos conselheiros o Ofício Circular CFESS n. 542 
64/2012, que orienta sobre dúvidas dos CRESS em relação à inscrição 543 
profissional. Prioridades da assessoria jurídica. Assessor Vitor – resumo 544 
dos recursos éticos que serão julgados em agosto. Assessora Sylvia – 545 
Parecer sobre sigilo profissional (demanda do INSS). Resposta da consulta 546 
da Comarca de Barra Mansa sobre 30 horas. Ação de Pedido de 547 
indenização de assistente social Margareth Polis (AP) por prejuízos morais 548 
Conclusão do relatório referente à Comissão de Inquérito do CRESS-SC. 549 
Distribuição e datas para julgamentos de Recursos Éticos. Julgamentos a 550 
serem realizados nos dias 20 e 25 de agosto/14. A distribuição de 551 
conselheiras/os nas datas foi definida no Pleno de maio. Substituições: 552 
Marlene substituirá Daniela Castilho no dia 20/8; Nazarela e Tania 553 
participarão no dia 20/8. Dia 20/8/14 às 10h. Recurso 1/13. Relatora: 554 
Juliana. Recurso 2/13 às 14h. Relatora: Valéria. Recurso 3/13 às 17h. 555 
Relatora: Alessandra. Dia 25/8/14. Recurso 4/13 às 9h30min. Relatora: 556 
Tania. Recurso 5/13 às 13h. Relatora: Josiane. Recurso 6/13 às 16h. 557 
Relatora: Bernadette. Encaminhar cópia dos Recursos 3/13, 4/13, 5/13 e 558 
6/13 para o Assessor Vitor. Calendário eleitoral das eleições 559 
extraordinárias em segunda convocação para os CRESS/AC, DF, RN. O 560 
Pleno confirma a homologação ad referendum, aprovada pelo Presidente.- 561 
No dia 8, participaram da Reunião do Pleno os/as Senhores/as 562 
Conselheiros/as Maurílio, Juliana, Marlene, Tânia, Josiane, Lilian, Sandra, 563 
Daniela Neves, Solange, Daniela Castilho, Nazarela, Valéria, Bernadette, 564 
Erlenia, Alessandra, Assessora Sylvia Terra e Assessora Cristina Abreu. O 565 
Conselheiro Maurílio deu início ao primeiro item da pauta Reunião das 566 
Assessorias Jurídicas do Conjunto, coordenada pelos Assessores/as Sylvia 567 
Terra e Vitor Alencar, a ser realizado no dia 17 de julho na sede do 568 
CFESS. Será feito convite a todas as assessorias jurídicas dos CRESS e 569 
mais 1 conselheiro/a na condição de observador. Pauta proposta: 570 
Abertura pelo CFESS, contextualizando o objetivo da reunião; 571 
apresentação dos participantes; Regime Jurídico Único; Concurso Público; 572 
Licitação e Contratos; 30 horas; Processo Disciplinar Ético, Dificuldades e 573 
avaliação final. Encaminhamento: enviar ofício com informações e 574 
orientações aos CRESS, solicitando indicação dos participantes, lembrando 575 
que os custos são de responsabilidade de cada CRESS. Seminário Adm-Fin 576 
– A ser realizado em Brasília, local a definir, três turnos de atividades, 577 
início 18/7. Programação aprovada: 6º Seminário Nacional de Gestão 578 
Administrativo-Financeira, 18/7/2014 – sexta-feira, 08h – 579 
Credenciamento, 08h30 – Abertura - (Abordar o conteúdo “gestão pública 580 
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democrática: patrimônio ético-político do Conjunto CFESS/CRESS”), 581 
Esther Luiza Lemos – Vice-Presidente do CFESS, Sandra Teixeira – 1ª. 582 
Tesoureira e Coordenadora da Comissão Administrativo-Financeira do 583 
CFESS, Valéria Coelho – Conselho Fiscal do CFESS, 9h30min – Mesa-584 
redonda Atribuições, aspectos legais e jurídicos dos Conselhos 585 
Profissionais. Vitor Alencar - Assessor Jurídico do CFESS. 10h30min – 586 
Debate. 12h – Almoço, 14h – Exposição dialogada. Procedimentos 587 
administrativos, financeiros, contábeis e gestão fiscal. Vilmar Medeiros - 588 
Assessor Contábil do CFESS. 16h às 16h30min– Intervalo. 16h30min às 589 
18h – Continuação da exposição dialogada. 19/7/2014 – Sábado. 9h às 590 
10h30min – Apresentação. Diretrizes para a gestão do trabalho no 591 
Conjunto CFESS/CRESS. Juliana Iglesias Melim – Conselheira do Conselho 592 
Fiscal do CFESS. Sylvia Terra – Assessora Jurídica do CFESS. 10h30min às 593 
12h – Debate. 12h – Encerramento e avaliação. As informações gerais 594 
sobre o seminário já foram encaminhadas aos CRESS por ofício; a 595 
previsão de participação de conselheiras/os e assessores/as do CFESS e 2 596 
representantes de cada CRESS. Custeio compartilhado; O CFESS arca com 597 
as despesas de hospedagem e passagem aérea de 1 representante de 598 
cada CRESS e Sec. estadual. A passagem é adquirida pelo CRESS e 599 
posterior reembolso pelo CFESS; a hospedagem é providenciada pelo 600 
CFESS. Informar essas condições no ofício complementar a ser 601 
encaminhado. Referência para organização: Sandra Teixeira. Seminário da 602 
COFI – A ser realizado em Brasília, local a definir. Três turnos de 603 
atividades. Início 19/7/14 (à tarde). Programação aprovada: 9º Seminário 604 
Nacional de Capacitação das COFIs - 19/7/14 (sábado), 13h30MIN – 605 
Credenciamento, 14h00 – Abertura, Presidente do CFESS - Maurilio Castro 606 
de Matos. Coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização do 607 
CFESS - Josiane Soares Santos, 14h30 às 15h50 - Mesa-redonda, 608 
Fortalecimento da Política Nacional de Fiscalização e sua interface com as 609 
políticas de seguridade social: atribuições, sigilo e outros debates. - 610 
Coordenadora da COFI do CFESS - Coordenadora da Comissão de 611 
Seguridade social. Coordenação da Mesa 15h50min às 16h20min. Debate, 612 
Dia 20/7/14 (domingo), 9h às 10h – Palestra, Orientações jurídicas para a 613 
implementação da Política Nacional de Fiscalização, Assessora Jurídica do 614 
CFESS - Sylvia Terra, 10h às 11h30min – Trabalho em Grupo, Exercícios 615 
sobre a dimensão jurídico-normativa da fiscalização profissional (ênfase 616 
nas Resoluções CFESS 493/2006 e 590/2010, sobre condições éticas e 617 
técnicas e aplicação de multas, respectivamente), Sylvia Terra – 618 
Assessora Jurídica do CFESS, 11h30min às 12h30min – Síntese dos 619 
Debates dos Grupos, Sylvia Terra - Assessora Jurídica do CFESS, 14h às 620 
17h – Oficina (trabalhos em grupo), Análise da implementação do Sistema 621 
de Credenciamento dos Campos de Estágio, 17h30 - Encerramento e 622 
avaliação. As informações gerais sobre o seminário já foram 623 
encaminhadas aos CRESS por ofício; a previsão de participação de 624 
conselheiras/os e assessores/as do CFESS e 2 representantes de cada 625 
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CRESS, sendo um deles/as agente fiscal. Custeio compartilhado; o CFESS 626 
arca com as despesas de hospedagem e passagem aérea de 1 627 
representante de cada CRESS e Sec. estadual. A passagem é adquirida 628 
pelo CRESS e posterior reembolso pelo CFESS; a hospedagem é 629 
providenciada pelo CFESS. Informar essas condições no ofício 630 
complementar a ser encaminhado. Referência para organização: Josiane.- 631 
Deliberações das comissões – Seguridade Social – Enfatizada a 632 
necessidade de se repensar a discussão da seguridade no Conjunto, tendo 633 
em vista o aumento gradativo das deliberações que envolvem as políticas 634 
sociais e o exercício profissional neste âmbito. Repensar a organização da 635 
comissão de seguridade social, no sentido de construir uma plataforma 636 
política da seguridade. Retomada dos Encontros Nacionais de Seguridade 637 
Social, como um espaço específico para aprofundar os debates. Foram 638 
realizados 4 ENSS (1997, 2000, realizados em momento específico e 2004 639 
e 2007, em conjunto com o CBAS). Aprovada a proposta de retomar a sua 640 
realização em 2015, em Belo Horizonte/ MG. Proposta a ser levada para 641 
deliberação no Encontro Nacional. O CFESS já encaminhou solicitação de 642 
orçamento e disponibilidade no Centro de Convenções de BH. Plenária 643 
Nacional do Conjunto CFESS - CRESS. Discussão sobre o processo de 644 
privatização da saúde, ora em curso em âmbito nacional. Data proposta: 645 
30 e 31 de outubro/14. Aprovada. Articulação com as representações do 646 
CFESS nos conselhos e fóruns. Necessidade de socialização das 647 
informações referentes às representações. Fazer reunião com as 648 
representações externas antes do Encontro nacional. Reuniões específicas 649 
com as representações, seguidas de reuniões virtuais. Retomar o contato 650 
com Erivã para saber sua decisão quanto à continuidade da representação 651 
no Conanda. Indicação para o Conanda – Cheila Queiroz (Bahia; 1ª 652 
opção), Aurea Fuziwara (São Paulo), Jandira Miranda (Pará) e Maria Inês 653 
Costa (São Paulo). Aprovado a reunião antes do Encontro Nacional. 654 
Aprovado os nomes indicados na ordem sugerida. Fórum de trabalhadores 655 
do SUAS. Pensar estratégias de fortalecimentos dos fóruns estaduais. 656 
Encaminhar documento para incentivar a participação dos CRESS, nos 657 
fóruns estaduais. Incentivar a criação de fóruns estaduais nos estados 658 
onde não existam fóruns. Debate sobre assistência social. A ser realizado 659 
no Pleno de agosto: Debate da assistência social no serviço social: 660 
desafios e limites para a política e para o conjunto. Proposta de nomes: 661 
Ivanete Boschetti; Rodrigo Souza Filho; César Maranhão. Convidar nesta 662 
ordem de prioridade. Proposta de data: 21 de agosto (tarde) ou 23 663 
(qualquer horário). Agenda de Trabalho. Aprovada a realização de reunião 664 
extraordinária em 4/7/14. Todas as conselheiras da comissão. 665 
Providências de viagem. Planos de telefonia móvel. Foi solicitado proposta 666 
para todas as operadoras, no entanto, somente a TIM ofereceu uma 667 
proposta. Deverá ser realizado processo licitatório na modalidade carta-668 
convite. O CFESS necessita: 11 linhas, um acesso modem 4G. As 11 669 
linhas serão assim distribuídas: dois para sede; presidente, vice, 670 
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tesoureira, secretária e coordenadoras das comissões. ADM-FIN – 671 
Licitação: Rever a composição e atribuições da comissão de licitação; 672 
Planejamento e acompanhamento da licitação (detalhamento na memória 673 
da comissão). Reunião com a empresa COMPLETA para avaliação do 674 
contrato e serviços prestados até então. Participarão dessa reunião: 675 
Maurílio, Vitor, Sandra Sempé, Sandra Teixeira, Cristina. Contrato da SLC: 676 
avaliar com Jarbas quais os impasses e implicações nos reagendamentos e 677 
compras de passagens. Avaliação sobre a necessidade de concurso 678 
público. Proposta a contratação de consultoria para identificar a demanda, 679 
avaliação de desempenho, delimitação de fluxo de trabalho, organização 680 
de PCC e fluxograma, RH. Orientação de Vitor que não se realize concurso 681 
único (CFESS/CRESS). Aprovado o estudo para contratação da 682 
consultoria; a forma deve ser aprimorada pela comissão, considerando os 683 
princípios ético-políticos, presentes nas Diretrizes da Gestão do Trabalho 684 
do Conjunto, assim como os aspectos legais. Compra de apoio para os 685 
pés. Encaminhar para comissão de licitação para cotação e contrato. 686 
Brochuras. Fazer um estudo sobre a necessidade de alterações na 687 
brochura sobre os procedimentos administrativos, incluindo o conteúdo 688 
sobre as diretrizes da gestão do trabalho do Conjunto. Solicitar ao Vilmar 689 
e Antônio as alterações do TCU. Disponibilizar exclusivamente de forma 690 
virtual, considerando as constantes mudanças na legislação. Comissão de 691 
Arquivamento e Eliminação de Documentos do CFESS, em substituição à 692 
atual comissão de incineração, com a mesma composição. Elaborar 693 
Portaria. Licitação para a Agenda 2015/ transporte. Hoje os CRESS 694 
adquirem as agendas, pagando o preço de custo estipulado pelo CFESS e 695 
pagam separadamente o valor do transporte, o que varia de acordo com o 696 
estado e a quantidade adquirida. Nesse processo identificou-se que para 697 
alguns estados o valor do transporte, por ser alto, influencia no preço de 698 
venda da agenda. Visando aprimorar o processo, foi sugerida a inclusão 699 
do valor do transporte das agendas na mesma licitação a ser realizada 700 
com as gráficas que farão a impressão das agendas 2015. Assim sendo, o 701 
valor total gasto com o transporte para cada CRESS será incorporado ao 702 
valor final das agendas e dividido igualmente entre os CRESS; dessa 703 
forma as agendas terão um valor unificado nacionalmente. Aprovada o 704 
mérito da sugestão. A Comissão Adm-Fin, juntamente com a comissão de 705 
licitação e o assessor Vitor discutirão a viabilidade para implementação 706 
dessa sistemática. CFESS na Estrada – Substituição da conselheira Sandra 707 
por Nazarela na visita ao CRESS/RO, alterando também a data para 25 e 708 
26 de setembro. Consultar Assessores Vilmar e Sylvia sobre a nova data. 709 
Providências de viagem. Pagamentos de diárias para as representações do 710 
CFESS. Que para as representações do CFESS se adote o mesmo 711 
procedimento adotado para os/as conselheiras no que diz respeito à 712 
cobertura das despesas, através de diárias e ressarcimento, conforme a 713 
necessidade de deslocamento. COFI – Parecer PROCAD. Apresentação do 714 
teor do ofício a ser encaminhado a CAPES referente ao parecer PROCAD 715 
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071/20131, apoiando o recurso impetrado na Plataforma SICAPES pelos 716 
grupos de pesquisa da UNB, UERJ e UFRN. Aprovada. Encaminhar de 717 
imediato. Convite do MDS para participar das oficinas de capacitação dos 718 
multiplicadores para implantação do prontuário SUAS. Aguardar as datas. 719 
Aprovada a participação de Marlene. A conselheira elaborará o material e 720 
socializará passando contribuições, em interface com as comissões de 721 
Seguridade e Ética. Reunião extraordinária agendada para 5/07/2014. 722 
Todas as conselheiras da COFI participarão. A conselheira Josiane virá a 723 
partir do dia 3/7 para encaminhamentos pertinentes à comissão. 724 
Providências de viagem. Brochura do Seminário da COFI/ 2013. Devido a 725 
importância de publicização do conteúdo discutido nesse seminário, 726 
sugere-se que esta publicação seja prioridade diante as demais. Aprovado 727 
que a comissão de comunicação avalie a possibilidade de antecipar esta 728 
publicação. Resolução CNAS n. 9/2014, que define as ocupações de nível 729 
médio e fundamental no âmbito do SUAS. A COFI debaterá este assunto. 730 
No entanto, o CRESS/SP enviou ofício ao CFESS, questionando algumas 731 
atribuições definidas para a ocupação de orientador/educador social, 732 
entendendo que estas estariam ferindo as atribuições do/a AS. A COFI na 733 
gestão anterior iniciou a discussão, sugerindo que os CRESS também 734 
devem discutir e analisar a Resolução, assim como as situações concretas 735 
que surjam a partir do processo de fiscalização. Foi elaborada uma minuta 736 
de ofício/resposta que foi aprovado no último Pleno da gestão anterior, 737 
contendo algumas reflexões, a ser enviado ao CRESS/SP, mas também 738 
aos demais CRESS. A COFI atual referendou o conteúdo e o 739 
encaminhamento proposto. Formação/RI – Realização de reunião com a 740 
ABEPSS e ENESSO no próximo pleno, considerando que existem várias 741 
ações da agenda do Conjunto, em parceria estas entidades, a exemplo 742 
dos convênios CFESS-ABEPSS e CFESS-ENESSO; em relação à ENESSO, 743 
como esta pode incorporar as demandas no Plano de Lutas. Após 744 
discussão, deliberou-se pelo convite à ABEPSS, no próximo Pleno 745 
(sugestão: sábado pela manhã), com a presença de 2 representantes. O 746 
CFESS assume os custos das representações. Contato com a ABEPSS. 747 
Envio de ofício/convite. Divulgação do volume 2 da publicação “Sobre a 748 
incompatibilidade da graduação à distância e serviço social”. Estratégias 749 
aprovadas: 1. Distribuição do material para: CNE/MEC, MPF, TCU, 750 
Comissão Educação do Congresso Nacional, ENPESS, universidades 751 
públicas e presenciais, CRESS, entidades parceiras ANDES, Fóruns, 752 
Comitê da Campanha dos 10%, ENESSO, ABEPSS. 2. Enviar os volumes 1 753 
e 2. 3.Preparação de release e envio para imprensa da esquerda. 754 
4.Realizar lançamento oficial no dia 18 de setembro, à tarde (14h), antes 755 
da abertura do Encontro Nacional CFESS/CRESS, incluindo este momento 756 
na programação do Encontro. Convidar entidades parceiras, conselhos 757 
federais e outros. Reunião do GT Trabalho e Formação. Dia 18/9: manhã. 758 
Fazer convocação da reunião. Fomentar o debate e a participação nas 759 
convenções regionais e nacional de solidariedade a Cuba. Veicular matéria 760 
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no site, enfatizando a prisão arbitrária dos cinco presos cubanos, que se 761 
encontram em prisões norte-americanas sob acusação de terrorismo. 762 
Seminário Nacional de SS nas regiões fronteiriças. Realizar levantamento 763 
sobre o Serviço Social (formação, regulamentação, fiscalização do 764 
exercício profissional, organização política da categoria, etc.) nos países 765 
fronteiriços, com vistas a subsidiar o Conjunto CFESS/CRESS para a 766 
realização do Seminário Nacional, em 2015. Realizar eventos regionais na 767 
véspera dos encontros descentralizados de 2015. Convites para grupos de 768 
pesquisas para debate da Comissão. A formação/RI aprofundará este 769 
ponto no próximo Pleno. Seminário do COLACATS. Aprovada a sua 770 
realização na véspera do CBAS (2016). Contratação de serviço de 771 
tradução. A comissão identifica a necessidade de contratação de serviços 772 
de tradução (espanhol e inglês). Encaminhar para análise pela comissão 773 
de licitação. Autorização para pesquisa. A conselheira Juliana solicita 774 
autorização do CFESS para acesso a dados referentes ao quantitativo de 775 
inscritos (presencial e EaD), cancelamento de inscrições, para utilização 776 
em sua tese de doutorado (pesquisa sobre a relação trabalho e formação, 777 
com foco, no EaD em Serviço Social, orientada pela profa. Yolanda 778 
Guerra). Estes dados seriam solicitados pelo CFESS aos CRESS. A 779 
conselheira Juliana encaminhará seu projeto de tese ao CFESS. Foi 780 
indicada a conselheira Erlenia para elaborar Parecer. CEDH – Projeto SS 781 
Memórias e Resistências contra a Ditadura. Aprovada a contratação de 782 
uma assessoria por 8 meses para auxiliar no desenvolvimento do projeto, 783 
agilizando os contatos e a análise do material. Sugestão da assistente 784 
social: Maria Cristina Braga. Valor estimado para 2014: R$8.000,00. A 785 
Conselheira Bernadette ficará responsável pelo acompanhamento do 786 
Projeto, centralizando os registros. Outras fontes de material que podem 787 
ser utilizadas para adensar conteúdo ao projeto: agenda do CFESS/2008 788 
que aborda o tema; solicitar aos CRESS a indicação de nomes de 789 
assistentes sociais para depoimentos; conselheiras/os deverão 790 
encaminhar para Bernadette indicação de assistentes sociais, que 791 
vivenciaram violências na ditadura. A assessoria de comunicação 792 
produzirá material em vídeo para o Encontro Nacional, a partir do material 793 
organizado pela assessoria contratada. Reunião dos Conselhos e 794 
Associações Profissionais Fórum dos Integrantes do GEA (Grupo de 795 
estudos sobre o Aborto). O CFESS vem participando deste grupo desde a 796 
gestão passada por meio do conselheiro Maurílio; a próxima reunião 797 
ocorrerá em agosto em São Paulo. Aprovado o convite à Maria Elisa 798 
(conselheira da gestão anterior) para fazer o acompanhamento do GEA 799 
pelo CFESS, junto com Maurílio. As reuniões ocorrem trimestralmente. A 800 
conselheira Josiane irá se organizar para participar desse grupo. 801 
Elaboração de ofício ao Ministro Fux. Apresenta e aprovado o conteúdo da 802 
manifestação do CFESS em relação ao tema tratado na Manifestação 803 
Jurídica 17/14, apresentada neste Pleno. Enviar de imediato. Comunicação 804 
– Matéria sobre o PROCAD. Produzir matéria para o site, com os 805 
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elementos que constam no ofício do CFESS enviado a CAPES e outros que 806 
estão sendo publicizados, com link para a petição eletrônica, Carta Aberta 807 
a CAPES, Parecer da CAPES e o Recurso dos grupos de pesquisa. Livros e 808 
brochuras. Nova publicação do livro Legislações e Resoluções sobre o 809 
trabalho profissional. Aprovada a impressão de 3 mil exemplares, dada a 810 
demanda, atualizando o conteúdo. Solicitar a assessoria especial as novas 811 
resoluções e legislações a serem incluídas. Código de Ética do/a Assistente 812 
Social (trilíngue). Aprovada a tiragem de 1.000 exemplares. Agenda 2015. 813 
Debate dos temas: a comissão expôs a discussão na comissão e as ideias 814 
que surgiram: tema mais vinculado à categoria; temas ligados a lutas 815 
recentes da sociedade; representação dos usuários, voz dos usuários; 816 
tema relacionado a denúncias, mobilizações e conquistas, lutas pelas 30 817 
horas. O Assessor Rafael contextualiza a repercussão junto à categoria em 818 
relação às últimas agendas, identificando que a agenda de 2012, obteve 819 
maior adesão na categoria, pois dialogou diretamente com o/a AS, 820 
indicando estratégias de abordagem nos vários campos socioocupacionais. 821 
Nesse sentido, aprovou-se o tema relacionado a dar visibilidade ao/à 822 
usuário/a, contextualizando os desafios profissionais presentes. A partir 823 
de depoimentos ilustrativos destes sujeitos, que podem servir para pensar 824 
e refletir os fundamentos da prática profissional, problematizando-os 825 
(trabalho da assessoria a ser contratada, a exemplo das produções 826 
anteriores). Sugestões de profissionais para a assessoria: Rosa Predes e 827 
Juliane Peruzzo (nesta ordem). Contatar com as profissionais. Ampliação 828 
da cota do mailing do CFESS – Ampliar a cota do serviço para 250 mil 829 
mensagens mês; a cota atual mostra-se insuficiente para o volume de 830 
divulgação necessário, tendo em vista a quantidade crescente do mailing 831 
do CFESS. Valor Mensal: R$600,00. Aprovado. Guia saúde popular. 832 
Proposta da rede de farmácia ULTRAFARMA de “valorização do serviço 833 
social’, a ser veiculado em programa Gazeta e Rede TV. Considera-se que 834 
tal divulgação da profissão não corresponde à perspectiva profissional que 835 
o CFESS defende. Responder, agradecendo, porém não há interesse do 836 
CFESS nessa divulgação. Preparar minuta. Solicitação da profa. Elizabete 837 
Mota – A professora consulta o CFESS sobre a possibilidade de 838 
organização conjunta de uma publicação, constando algumas palestras do 839 
14º CBAS. Após discussão, entendeu-se que o CFESS não teria condições 840 
de assumir esta tarefa. Pois a publicação não estava planejada e o CFESS 841 
não teria argumentos de porque a escolha de algumas palestras (em 842 
detrimento de outras) e porque a organização do Congresso com uma 843 
professora específica (ainda que a professora seja companheira da gestão 844 
e com notável compromisso com a profissão). Mas, que dará plena 845 
liberdade para que a professora organize o livro com palestras do CBAS, 846 
caso seja da concordância dos próprios palestrantes. Calendário 2014 – 847 
Enviar o calendário geral das atividades do CFESS para as/os 848 
conselheiras/os. Indicações para elaboração de CFESS Manifesta – A 849 
comissão de seguridade sugere a construção de temas mais amplos, como 850 
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as eleições, e temas mais específicos da profissão, incorporando novos 851 
temas. Temas: Os assistentes sociais nos espaços de controle social. 852 
Depoimento sem dano. Exame Criminológico. 27 de junho - luta contra as 853 
drogas /Descriminalização das drogas (Solange e Fabíola); 28 de junho - 854 
Orgulho LGBT – fazer matéria – (Comunicação) Julho - Estado Laico 855 
(Esther) Agosto - Encontro Nacional de Educação – (Erlenia e Juliana) – 856 
Impresso. 11 de agosto - Dia do Estudante (CFESS-ENESSO) – Juliana. 857 
Sugerido elaborar um CFESS Manifesta para o ENESS, incluindo/ 858 
problematizando a temática do EaD, que substituiria o de 27 de novembro 859 
(Dia nacional do EaD). Avaliar na comissão. 28 de setembro - Dia latino-860 
americano de luta pela descriminalização do aborto – (Josiane e Maurílio). 861 
1º de outubro - idoso (Jurilza e Vitória); Eleições - 15 de outubro - Dia do 862 
professor: assistente social docente – (Erlenia e Lilian). 18 de outubro – 863 
Democratização da Comunicação. 10 novembro – Conferência de Saúde 864 
do Trabalhador – Impresso. 20 de novembro – Consciência Negra – 865 
(Daniela Castilho e Nazarela). 27 de novembro – Dia Nacional da EaD. 1º 866 
de dezembro – Combate à Aids. 3 de dezembro - Pessoa com Deficiência. 867 
30 de novembro - ENPESS – (Comissão de Formação) – Impresso. 10 de 868 
dezembro  - DH. 17 de dezembro - Dia Mundial do Migrante –(Sandra e 869 
Esther). Próximo Pleno – 1. Discussão sobre o 15º CBAS (2016). 2. 870 
Convite ao CFESS para o Congresso Nacional de Serviço Social de Angola 871 
– 13 a 14 de nov/2014. 3. Campanha de gestão. Encaminhar às/aos 872 
conselheiras/os os temas das últimas campanhas realizadas pelo 873 
Conjunto. O Conselheiro Maurílio fez as considerações finais e, não havendo mais 874 
o que tratar, deu por encerrada a Reunião do Conselho Pleno. 875 
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