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Ata da 170ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-
DF, no período de 21 a 24 de agosto de 2014, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta a 
manhã desejada 

Aos vinte e um, vinte e três e vinte e quatro dias do mês de agosto do 1 
ano de dois mil e quatorze, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de 2 
Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os Conselheiros do 3 
Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em 4 
livro próprio, para participarem da 170ª Reunião Ordinária do Conselho 5 
Pleno do CFESS, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna 6 
CFESS n° 07/2014, de 05 de agosto de 2014, na qual estabelece que, 7 
posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para apreciação e 8 
sugestões. No dia 21, participaram da reunião os Senhores/as 9 
Conselheiros/as Maurilio, Esther, Nazarela, Daniela Neves, Daniela 10 
Castilho, Tania, Bernadette, Valéria, Raquel, Marlene, Sandra, Juliana e as 11 
Assessoras Sylvia Terra, Cristina Abreu e Zenite Bogea. O Conselheiro 12 
Maurílio iniciou a reunião apresentando a nova Assessora Especial Zenite 13 
Bogea, que iniciou suas atividades no CFESS no dia 11 de agosto último. 14 
Deu-se início aos Assuntos Contábeis. Foi aprovado o balancete do CFESS 15 
referente a julho de 2014, conforme relatório da assessoria contábil. Há 16 
previsão de encerrar o ano com superávit em torno de R$200.000,00. 17 
Apresentação dos saldos dos Fundos alocados no orçamento do CFESS. 18 
Importante avaliar a necessidade de normatização pelo CFESS para 19 
acesso aos Fundos existentes. Constata-se que o Fundo: Bens Móveis é 20 
muito pouco utilizado, talvez em decorrência do desconhecimento de sua 21 
existência pelos CRESS. Apresentados os quadros demonstrativos do 22 
resultado orçamentário e financeiro do CFESS, das despesas das 23 
comissões e saldos dos Fundos (até o mês de julho/14). Foram 24 
apresentados os resultados orçamentários e financeiros, e os saldos dos 25 
fundos. Conselho Fiscal – Verificou-se algumas pendências em relação à 26 
remessa dos balancetes dos CRESS. RN, SE, RO (existe pendência de 27 
balancetes de 2011). Sylvia informa que já foi enviada notificação, mas é 28 
necessário dar continuidade ao acompanhamento dessas situações. MA, 29 
PE, BA, DF, PR, SC, PI, RS, GO, MS já enviaram balancetes de 2014. 30 
Encaminhamentos: Elaborar um projeto sistematizando as ações do 31 
CFESS na estrada. Dar continuidade ao acompanhamento do processo dos 32 
CRESS com pendência de 2011. Visita ao CRESS/PA – Realizada visita em 33 
junho, com dois objetivos: Comissão de Sindicância, em função de 34 
denúncias formuladas e encaminhadas ao CFESS: está em curso para 35 
análise pela comissão; há indícios de irregularidades administrativas e 36 
financeiras; foi solicitado o envio de documentação necessária à análise. 37 
Visita de orientação: CFESS na Estrada - Constatado que várias 38 
providências indicadas na visita anterior não haviam sido solucionadas. 39 
Verificou-se que a gestão atual encontrou o CRESS com muitas 40 
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dificuldades financeiras, de responsabilidade da gestão anterior. Nesse 41 
sentido, o CRESS já acessou o Fundo de Apoio, que foi aprovado pela 42 
Comissão Gestora em julho último. E também solicitou, em 31 de julho, 43 
um adiantamento de recursos ao CFESS, no valor de R$ 100.000,00, que 44 
será analisado neste Pleno. Observou-se durante a visita, que o grupo 45 
atual está empenhado em superar as dificuldades. Nesse sentido, o CFESS 46 
deve acompanhar e apoiar a gestão. Criação da Seccional de Marabá. 47 
Houve entendimento pelo CRESS/PA de que a Seccional iria ser instituída 48 
no seu âmbito e sua direção seria eleita no mesmo período das eleições 49 
gerais do Conjunto. Encaminhamentos: - Concluir a sindicância, que está 50 
aguardando o envio da documentação que já foi solicitada. - Elaborar 51 
Parecer Jurídico sobre a situação da “Seccional de Marabá”. - Elaborar um 52 
documento político (comissão que esteve na visita), explicando à 53 
categoria sobre os impasses relacionados à criação da Seccional. Informes 54 
da Assembleia FITS e Conferência Mundial de Serviço Social: Educação e 55 
Desenvolvimento Social – Conferência realizada em Melbourne/ Austrália. 56 
Período de 6 a 12/07/2014 Assembleia FITS. Dos 116 países que 57 
compõem a FITS, participaram 40 países, alguns com procuração de voto 58 
de países ausentes. CFESS representado pelas conselheiras Esther e 59 
Sandra Teixeira. Eleições para presidente da FITS; houve a candidatura 60 
apoiada pelo CFESS de Rodolfo Martinez (Uruguai), com 18 votos e de 61 
Ruth Stark representante do Reino Unido com 22 votos, que saiu 62 
vencedora por uma diferença de 4 votos. Avalia-se positivamente a 63 
inserção da AL e Caribe, diante da expressiva votação, haja vista o 64 
predomínio, até então, da direção centrada em países europeus e norte-65 
americanos. Aprovada a Definição Mundial de SS por maioria de votos. A 66 
definição é ampla, e poderá ter desdobramentos e especificidades dos 67 
países e regiões. Encaminhamentos da assembleia: Proposta de alteração 68 
do estatuto da FITS. Definição da Coordenação da Comissão de Ética e da 69 
Comissão de Direitos Humanos. Incorporadas 6 novas associações 70 
profissionais. Aprovado o texto Definição de Serviço Social e parâmetros 71 
éticos para orientar legislação dos países que não tem legislação. 72 
Observatório da Agenda Global: contribuição dos países até 30/10/14. 73 
Conferência Mundial –1.500 participantes, 78 países. Marilda Iamamoto, 74 
palestrante do Brasil. Avaliação positiva quanto ao conteúdo da fala da 75 
professora. A palestra foi apresentada em português com tradução com 76 
auxílio de slides em inglês. Próxima Conferência 27 a 30/06/2016. Local: 77 
SEUL/Coreia do Sul. Estimativa: 3.000 participantes. Enviar apresentação 78 
para conselheiras/os. Análise de Conjuntura: Crise do Capital, conjuntura 79 
brasileira e a Política de Assistência Social, desafios para a agenda política 80 
do conjunto CFESS/CRESS. A Sra. Ivanete organizou sua fala, situando as 81 
tensões relativas à política de assistência social em três dimensões: - 82 
teórico-conceituais; - implicações para o exercício profissional no âmbito 83 
do SUAS; - articulação política. Pontos de destaque: - a política social no 84 
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capitalismo e o seu debate no âmbito das diferentes concepções teórico-85 
metodológicas; - histórico da trajetória da construção da política de 86 
assistência social no Brasil, a partir dos anos 1980, no processo de 87 
discussão constituinte; - o lugar da assistência social no campo da 88 
seguridade social; - grupos de trabalho que discutiram a reestruturação 89 
das políticas sociais: saúde, assistência e previdência; - regulamentação 90 
da Seguridade Social; - concepção da assistência social: locus específico 91 
e/ou transversal; - processo de assistencialização: quanto mais as 92 
políticas sociais se retraem, mais as demandas da assistência se ampliam; 93 
- tensão entre a política de assistência social e políticas do trabalho/ papel 94 
da assistência para a reprodução da força de trabalho; - tensão em 95 
relação ao trabalho do profissional do assistente social no SUAS; - campo 96 
da assistência social hoje se consolida como o 2º maior empregador de 97 
assistentes sociais/rápida expansão, porém de forma precarizada: duplo/ 98 
triplo vínculo, baixos salários, contratos temporários, alta rotatividade, 99 
carga horária excessiva, péssimas condições de trabalho, indefinição do 100 
trabalho, dificuldade na relação com outros profissionais que compõe as 101 
equipes; - distanciamento dos profissionais do projeto ético político do 102 
serviço social; - é imprescindível a análise de totalidade/ conhecer e 103 
problematizar; discutir o fazer profissional e sua intencionalidade, definir 104 
competências e atribuições; - importante que o Conjunto invista na 105 
discussão do espaço profissional no SUAS,  consolidando o debate 106 
acumulado pela categoria e pelo Conjunto; - sugere como estratégia para 107 
potencializar/qualificar o trabalho profissional a disponibilização do livro do 108 
curso Direitos Sociais e Competência Profissionais (e-book, por exemplo); 109 
- tensões na dimensão da articulação política com o governo/MDS, 110 
entidades do campo cutista que se expressam no alijamento do CFESS 111 
como representação de trabalhadores nas eleições para o CNAS (2007); 112 
aproximação e espaço para a FENAS nos espaços de controle social da 113 
política de assistência; - o esvaziamento do fórum nacional de assistência 114 
social; - desafio de buscar alianças com entidades da sociedade civil que 115 
defendam a concepção universal da assistência social como direito; - 116 
fragilidade política na composição da sociedade civil que compõe o CNAS; 117 
espaço que precisa ser problematizado continuamente/ dificuldade para 118 
compor alianças. Relatório da Pesquisa Perfil das/os A.S. em situação de 119 
inadimplência que buscaram os CRESS para regularização de débitos. 120 
Relatório de pesquisa entregue ao CFESS em 30 de julho/14. 121 
Apresentação dos principais achados da pesquisa, a qual Ivanete, 122 
assessorou o CFESS. Decorrente da deliberação da comissão Adm-Fin: 123 
período de realização da pesquisa: 01/04 a 30/09/14: assistentes sociais 124 
em situação de inadimplência que buscaram o CRESS para negociar débito 125 
e que se dispuseram a responder o questionário. Do total de 6.500 126 
assistentes sociais que procuraram os CRESS para negociar os seus 127 
débitos, 1.382 responderam o questionário. Algumas conclusões da 128 
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pesquisa: 1/3 não exercem a profissão. Profissionais com baixos salários. 129 
Mais de um vínculo. Provedores da família. Espaço de trabalho estatal, 130 
porém precarizado. Negras e pardas. Encaminhamentos: Solicitar à 131 
empresa questionário eletrônico da pesquisa para compor o relatório final 132 
(anexo). Intensificar mecanismos de comunicação com A. S. Luta coletiva 133 
por condições de trabalho. Para Pesquisa Perfil Profissional (geral): inserir 134 
questões relativas ao exercício profissional. No dia 23, participaram da 135 
Reunião os/as Senhores/as Conselheiros/as Maurílio, Esther, Nazarela, 136 
Josiane, Daniela Neves, Tania, Bernadette, Sandra Teixeira, Juliana, 137 
Daniela Castilho, Juliana, Alessandra, Erlenia, Solange, Valéria, Raquel, as 138 
Assessoras Cristina e Zenite e a Representação da ABPESS – Teresa 139 
Santos, Raquel Santana. Reunião com ABEPSS. Pauta. Plano de Lutas, 140 
Convênio CFESS/ ABEPSS – Conta CBAS, ABEPSS Itinerante, Eleição 141 
ABEPSS, Congresso on line sobre a Prática do Serviço Social, Estágio – 142 
Resolução CFESS 533, ENPESS, Residências, FENTAS e FNT/SUAS, 143 
FNEPAS, Relação com ALAIETS, Ética em Movimento, Informe sobre 144 
Conferência Mundial (2014), Rede Ibero Americana de assistentes sociais, 145 
Informe COLACATS, ENE 2016, Artigo comunicação (na Temporalis). 146 
Discussão e encaminhamentos: Exposição das representantes da ABEPSS 147 
informando que o Plano de Lutas faz parte da agenda política da ABEPSS, 148 
constando no seu planejamento. Confirmada a participação da ABEPSS na 149 
reunião do GT Trabalho e Formação, que ocorrerá no dia 18/9, pela 150 
manhã. Fórum de Supervisão organizado em articulação entre 151 
representações regionais da ABEPSS e CRESS. É necessário aprofundar 152 
discussão quanto à direção/ organização do Fórum. Identifica-se em 153 
alguns estados a existência de disputa desse espaço com a participação 154 
de representantes do EaD; disputa pela direção política. Caráter do fórum 155 
não é deliberativo. Entendimento de que a condução é da ABEPSS com 156 
apoio dos CRESS. A ABEPSS está pautando o debate sobre diretrizes da 157 
pós-graduação no próximo ENPESS/ Colóquio de Pós-Graduação. Ações 158 
frente ao SINAES/ENADE: Discussão com a ENESSO quanto à posição 159 
política do boicote ao ENADE, considerando a invisibilidade do boicote e 160 
espaço para que o EaD, que adere massivamente, obtenha notas 161 
melhores que outros cursos presenciais, nos quais os estudantes fazem o 162 
boicote. Posição de recuo no boicote, no entanto continuar fazendo a 163 
crítica à dimensão punitiva e ao caráter meritocrático da avaliação. A 164 
ABEPSS encaminhou ao MEC solicitação de esclarecimento de algumas 165 
denúncias de irregularidades, porém as respostas foram evasivas. ABEPSS 166 
pretende retomar o debate em reunião com o MEC. Em relação ao EaD: 167 
posição política contrária ao EaD, mas é preciso definir estratégias no 168 
âmbito da formação e do exercício profissional; necessária ação conjunta 169 
das entidades; estratégias quanto à relação com os profissionais oriundos 170 
do EaD e sua inserção no mercado de trabalho no exercício profissional; - 171 
Expectativa de obter dados sobre a inserção no mercado de trabalho com 172 
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a realização da pesquisa sobre o perfil profissional dos assistentes sociais 173 
(ação em desenvolvimento pelo CFESS). Algumas propostas do Plano de 174 
Lutas que envolvem discussão entre as entidades: 20% da carga horária a 175 
distância nos cursos presenciais; carga horária do estágio obrigatório; 176 
cursos de SS em institutos federais de educação; bacharelados 177 
interdisciplinares. ABEPSS Itinerante: aperfeiçoar a relação e parcerias 178 
entre representações regionais da ABEPSS e CRESS. Observa-se maior 179 
capilaridade e participação. As oficinas preveem a participação em torno 180 
de 30 pessoas.  O formato das oficinas é definido por estado. Já foi 181 
concluído na região centro-oeste; nas outras regionais, está em processo. 182 
Sairá diagnóstico mais detalhado (como estágio, principais dificuldades 183 
enfrentadas). Formalização de convênios entre CFESS e APEPSS. O CFESS 184 
propõe fazer um convênio único para o período de 2015-2016, contendo 185 
as ações para a gestão da ABEPSS, sendo o recurso repassado em 186 
parcelas de acordo com o desenvolvimento das ações. Organização do 187 
CBAS: a conta específica tem um saldo de R$ 287.400,73, em 14/8/14, 188 
resultado positivo do último CBAS. Curso de Especialização realizado em 189 
parceria do CFESS/ABEPSS/CEAD-UNB (2009-2010). Existe um saldo de 190 
R$ 58.712,24, que se encontra na conta do CEAD. Nas gestões anteriores 191 
se previu a utilização desse recurso com a publicação das melhores 192 
monografias do curso. No entanto, não foi operacionalizado. O CFESS 193 
deverá buscar informações junto ao CEAD sobre a forma de acesso a esse 194 
recurso. Este ponto foi encaminhado para discussão com a próxima gestão 195 
da ABEPSS, pensando outras atividades relacionadas ao curso, como por 196 
exemplo, a reedição do material didático (livro). Processo eleitoral da 197 
ABEPSS: há indicativo de que a direção nacional fique na região sul II, 198 
que abrange o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atualmente 199 
concentrando o maior número de instituições de ensino. As direções 200 
regionais estão em processo de discussão, algumas com dificuldades na 201 
recomposição. Devem prevalecer os critérios políticos. A representação 202 
estudantil de graduação na ABEPSS foi discutida no último ENESS. 203 
Congresso on-line sobre a prática do Serviço Social – CONASOCIAL. 204 
Discutiu-se o caráter mercadológico do evento, expresso nas chamadas 205 
virtuais e apelo ao aprimoramento da prática profissional, sem maiores 206 
aprofundamentos; caráter operativo muito apropriado para essa 207 
conjuntura; deve ganhar adesão de parte de profissionais. A programação 208 
é bastante focada em ações relacionadas à atuação na área do trabalho 209 
social junto aos projetos habitacionais financiados pela CEF e normativas 210 
do MCidades. CFESS e ABEPSS discordam quanto à direção do evento, 211 
pois este não reflete os avanços da profissão em termos da sua 212 
qualificação teórico-política frente às demandas profissionais. O CFESS 213 
não foi convidado oficialmente para participar. Assim sendo, apesar de 214 
discordar da direção evento, não se pronunciará. Apenas responderá a 215 
consultas individuais que receber, informando a não participação do 216 
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CFESS na organização do evento. Discussão sobre estágio supervisionado 217 
em SS: a Resolução CFESS n. 533/ 2008 é o marco regulatório para o 218 
debate sobre a supervisão de estágio/ Alguns pontos de reflexão: - 219 
Aponta-se a necessidade de discussão do estágio obrigatório nos projetos 220 
de extensão universitária; por profissionais que exercem cargos de gestão 221 
nas políticas sociais (a exemplo de coordenação de CRAS e CREAS); - 222 
Discussão de alguns aspectos da Resolução CFESS nº 533; - Supervisão 223 
de campo e acadêmica pelo mesmo profissional; - Supervisão acadêmica 224 
na modalidade EaD/ supervisão à distância; - Indefinição pelo MEC quanto 225 
à carga horária de estágio (20% da carga horária total dos cursos para 226 
atividades complementares); Resolução do CNE não estabelece a 227 
quantidade de horas, especificamente para o estágio; dessa forma, nem a 228 
ABEPSS nem o Conjunto tem qualquer condição de exigir o cumprimento 229 
de uma carga horária mínima do estágio; - Investimento político da 230 
ABEPPS para regulamentar a PNE pelo MEC; as tentativas até então não 231 
obtiveram êxito; exige ação conjunta das entidades: ABEPSS, CFESS, 232 
ENESSO; - Informe sobre o Sistema de Credenciamento dos Campos de 233 
Estágio; importância de apoio e envolvimento das UFAs para sua 234 
efetivação. ENPESS - Recebidos 2.400 trabalhos, que estão em processo 235 
de avaliação/ seleção, muito acima das expectativas. - Período: 30 de 236 
novembro a 4 de dezembro/ 2014, na UFRN (as grandes conferências 237 
serão realizadas fora da UFRN); - Assembleia: 5 de dezembro; - 238 
Assembleia para eleição da ABEPSS ocorrerá em 1 dia (manhã e tarde), 239 
visando o aprimoramento do processo democrático e deliberativo da 240 
entidade. Algumas discussões devem ser feitas nesse espaço, a exemplo 241 
do EaD, mestrado profissional; - Financiamento por meio das inscrições e 242 
apoio do Ministério da Saúde e MDS; - Solicitação de apoio financeiro ao 243 
CFESS para realização da mesa de debate Ética na Pesquisa. Apresentada 244 
a programação preliminar do evento. Participação nos Fóruns - 245 
Residências – elaborado documento, em fase de finalização. - Em 246 
abril/2015 acontecerá Encontro Nacional de Residências precedidas de 4 247 
Encontros Regionais. - O CFESS acompanha as discussões por meio do 248 
Conselhinho (fórum dos conselhos federais da área de saúde). Informes: - 249 
Comissão de Residência foi recomposta; - Participação do CFESS nas 250 
Câmaras Técnicas; - Importância do CFESS e ABEPSS pensar debate 251 
sobre residência. FENTAS- Participação do CFESS no Fórum Nacional de 252 
Trabalhadores da Área da Saúde: participam 47 entidades, representando 253 
as 14 profissões da área de saúde. - Importante espaço de articulação 254 
política, a ser retomado pela ABEPSS. - Em 2015 ocorrerá a 15ª 255 
Conferência Nacional de Saúde. FNTSUAS - CFESS participa desse fórum, 256 
que é composto por entidades sindicais, conselhos profissionais e 257 
entidades acadêmico-científicas, representantes de trabalhadores. - 258 
ABEPSS deverá construir sua participação nesse fórum. CNAS - 259 
Participação do CFESS na condição de suplente. - No último processo 260 
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eleitoral a ABEPSS não obteve sua habilitação, pois não foi considerada 261 
como entidade de representação de trabalhadores, embora as entidades 262 
acadêmico-científicas participem do FNTSUAS. - Política de Educação 263 
Permanente para trabalhadores do SUAS, instituída por Resolução CNAS 264 
nº 4/2013; o CAPACITASUAS, definido na Resolução CNAS nº 08/2012, 265 
constituiu uma rede de instituições de ensino da qual muitos cursos de 266 
Serviço Social das UFAs compõem. - A ABEPSS deve construir sua 267 
participação do FNTSUAS, reforçando assim a representação do Serviço 268 
Social. ALAEITS - proposta de reunião com os programas de pós-269 
graduação para discutir internacionalização dos cursos no ENPESS; a 270 
representação da ABEPSS atua com limitações devido a dificuldades 271 
financeiras da entidade. COLACATS - CFESS assumiu a coordenação desse 272 
fórum no último Encontro, realizado em abril deste ano. - Próximo evento 273 
será em Porto Rico- outubro/2015. - Discussões principais: princípios 274 
éticos, definição do SS. - Dificuldade de articulação com a ALAEITS devido 275 
à concepção de profissão - consideram que o SS é disciplina e não 276 
discutem a profissão -; posição esta divergente da concepção e direção do 277 
SS brasileiro. Informes sobre a Conferência Mundial de Serviço Social, 278 
realizada em Melbourne- Austrália, julho de 2014. Rede Iberoamericana 279 
de assistentes sociais - CFESS fez contatos recentes com profissionais da 280 
Espanha e Portugal durante a Conferência Mundial. - Protagonismo da 281 
Espanha. - Importante espaço de aproximação internacional para o CFESS 282 
e ABEPSS; intercâmbio com entidades e profissionais com afinidade com 283 
projeto ético político do SS brasileiro. Projeto Ética em Movimento - 284 
Renovado o convite à ABPESS para indicar representante na próxima 285 
turma (com custos para o CFESS), a realizar-se no período de 11 a 18 de 286 
outubro, no Rio de Janeiro. Artigo sobre comunicação como direito 287 
humano. - CFESS propõe a publicação de artigo sobre este tema na 288 
Revista Temporalis. Encaminhamentos: Enviado convite para ABEPSS para 289 
participação reunião do GT trabalho e Formação em 18/09 manhã 290 
confirmação das representações: Telma e Morena. Durante Encontro 291 
Nacional será feito lançamento oficial da publicação Sobre a 292 
Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social, Vol. II, 293 
organizado pelo GT na perspectiva de sistematizar denúncias de 294 
irregularidades de ensino à distância em serviço social particularizando a 295 
supervisão de estágio. ABEPSS receberá três convites para participação no 296 
Encontro Nacional sendo: Participação no GT de formação dia 18/08 297 
manhã; na mesa de lançamento da publicação; mesa de abertura e 298 
acompanhar o Encontro Nacional de 18 a 21 de setembro. Assuntos 299 
Jurídicos – Manifestação Jurídica nº 39/2014-V - Assunto: Inscrição 300 
secundária para pessoa jurídica. Origem: Presidência CFESS. 301 
Encaminhamentos: Aprovada a manifestação jurídica. Encaminhar para o 302 
solicitante e outras consultas sobre a matéria. Elaborar minuta de 303 
Resolução, especificando os procedimentos para inscrição secundária de 304 



 

______________________________________________________________________________________ 
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 

pessoa jurídica. Manifestação nº 40/2014/V. Assunto: Parcelamento do 305 
repasse ao Fundo Nacional de Apoio aos CRESS, Seccionais de base 306 
estadual e CFESS. Origem: CRESS/21ª Região/MS. Aprovada a 307 
Manifestação. Encaminhar ao CRESS demandante. Manifestação Jurídica 308 
nº 41/2014 – V. Assunto: Requerimento de desconto de anuidades 309 
atrasadas. Origem: CRESS 13ª Região/ PB. Acatada a Manifestação. 310 
Encaminhar ao CRESS 13ª Região/PB e à recorrente. Manifestação Jurídica 311 
nº 42/2014 – V. Assunto: Resolução que normatiza o recadastramento 312 
obrigatório dos/as assistentes sociais. Acatada a manifestação com 313 
contribuições à minuta apresentada: - Inserir obrigatoriedade do 314 
recadastramento e alteração das cédulas de identidade profissional; - 315 
Ampliação do prazo de recadastramento de 6 meses para 1 ano; - O 316 
CFESS e os CRESS devem inserir nos seus orçamentos a previsão de 317 
custos; se for aprovado no Encontro Nacional que o profissional já inscrito 318 
também terá custo com a nova cédula, incluir essa previsão; - Garantir 319 
mecanismo mais seguro de entrega das carteiras; - Resolução estabelecer 320 
todos os procedimentos, (notificação, esclarecimento para 321 
recadastramento implicações); - Inserir capítulo específico para as 322 
penalidades; - Definir forma de divulgação; - Previsão dos procedimentos 323 
para os novos inscritos. Pontos a serem submetidos no EN - 324 
Compartilhamento de valores CFESS/CRESS, profissional/ art. 6º pode ser 325 
alterado no EN; - Recadastramento por número de inscrição. Após o 326 
Encontro Nacional, instituir a Resolução considerando as decisões 327 
aprovadas e as sugestões apresentadas neste Pleno. Encaminhamentos: 328 
Remeter a discussão do compartilhamento das despesas referentes à nova 329 
cédula, no Pleno de setembro antes do EN. - Levantamento do custo 330 
aproximado das carteiras profissionais; - Solicitar assessoria contábil 331 
previsão orçamentária compartilhamento em função do valor das 332 
carteiras. Contratação Temporária – demanda do CRESS/DF. 333 
Encaminhamentos: Responder apenas ao CRESS 8ª Região/ DF, 334 
encaminhar Manifestação Jurídica prolatada pela assessoria Sylvia sobre o 335 
assunto, enviada a este CRESS anteriormente. Demanda do CRESS 11ª 336 
Região/PR - afastamento agente fiscal licença maternidade. Responder ao 337 
CRESS decisão de não realização de concurso nacional. Concurso Publico: 338 
Fazer consulta à empresa que realizou concurso para CFESS – Quadrix, 339 
para levantamento de custo. Levantamento de inscrições e vagas dos 340 
CRESS. Responsabilidade: Coordenação do CFESS. Consulta jurídica. A 341 
COFI vai solicitar manifestação à assessoria jurídica – Vitor – sobre a 342 
exigência da CEF em exigir inscrição nos CRESS, de empresas que não 343 
exercem atividade básica em SS para efeito de participação em Editais de 344 
projetos habitacionais que realizam o trabalho social. Retomar 345 
manifestação jurídica feita anteriormente por Sylvia sobre o tema. 346 
Informes Sylvia Terra: duas ações judiciais ACRE A.S. Margarete 347 
reivindicando do CRESS indenização por prejuízos morais e materiais. 348 
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Mérito: CFESS não tem nenhuma responsabilidade CNJ em relação ao 349 
DSD- tem dimensão política, vai apresentar dimensão jurídica. Relato 350 
sobre participação da assessora jurídica na reunião da GEA, 351 
acompanhando a assistente social Maria Elisa que representou o CFESS. 352 
Parecer Jurídico nº21 /14 – assunto: Desaforamento CFESS nº 01/2013, 353 
de denúncia ética protocolizada perante o CRESS/Arguição, de 354 
impedimento do CRESS da 7ª Região, processar e julgar a denúncia. 355 
Configuração do impedimento. Origem: CRESS 7ª Região. 356 
Encaminhamento: Acatado parecer e desaforamento da denúncia para 357 
CRESS da 6ª Região. Cópia do parecer para CRESS 7ª Região e CRESS 6ª 358 
Região. Encaminhar processo. Parecer Jurídico nº 33/14 – assunto: 359 
Dúvida suscitada quanto à aplicação do novo Código Processual de Ética 360 
em relação aos processos instaurados antes a vigência da Resolução 361 
CFESS nº 660 de 13 de outubro de 2013. Origem: CRESS 9ª Região. 362 
Encaminhamento: Acatado o parecer. Encaminhar ao CRESS-SP, assim 363 
como aos demais CRESS. Parecer Jurídico nº 34/14 – assunto: 364 
Desaforamento denúncia ética nº02/13 protocolizada perante 365 
CRESS/Arguição, de impedimento do CRESS da 7ª Região, processar e 366 
julgar a denúncia. Origem: CRESS 7ª Região. Encaminhamento: Acatado 367 
parecer e desaforamento da denúncia para CRESS da 9ª Região. Cópia do 368 
parecer para CRESS 7ª Região e 9ª Região. Encaminhar processo. Parecer 369 
Jurídico nº 35/14- assunto: Desaforamento de denúncia ética nº 03/13 370 
protocolizada perante CRESS /Arguição de impedimento do CRESS da 11ª 371 
Região, processar e julgar a denúncia. Origem: CRESS 11ª Região. 372 
Encaminhamento: Acatado parecer e desaforamento da denúncia para 373 
CRESS da 12.ª Região. Cópia CRESS 11 ª Região e CRESS 12ª Região. 374 
Encaminhar processo. Parecer Jurídico 37/14 - assunto: origem 5ª região 375 
– Dúvida suscitada em relação à composição da Comissão 376 
sindicante/Questionamento quanto a sua composição por diretores, 377 
funcionários ou profissionais de base. Ausência de norma que regulamente 378 
a matéria. Origem: 5ª Região. Encaminhamento: Acatado parecer, 379 
encaminhar ao CRESS 5ª Região. Os assessores jurídicos formularão 380 
minuta de resolução a ser apreciada pela comissão Adm-Fin e 381 
posteriormente submetida ao pleno. Conselhão. O Assessor Jurídico Vítor 382 
Alencar passará acompanhar as reuniões do Conselhão, a partir da 383 
próxima reunião. Enviar ofício com indicação. Manifestação 28/14- 384 
Possibilidade de protesto de Título da Dívida Ativa, desde que presentes 385 
os requisitos (certeza, liquidez e exigibilidade) para a validade e eficácia 386 
do título executivo a ser formado. Encaminhamento: Acatada a 387 
manifestação. Encaminhar aos CRESS, orientando dar conhecimento às 388 
suas assessorias jurídicas. Manifestação 29/14 – Carta Precatória Cível nº 389 
075/2014, expedida pela 1ª Vara da Justiça Federal de Corumbá, nos 390 
autos da ação ordinária promovida por Angélica Soares Vieira Nascimento 391 
contra o Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região e Conselho 392 
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Federal de Serviço Social – CFESS. Intimação do CFESS quanto ao trânsito 393 
em julgamento da sentença. Encaminhamento: Pleno tomou 394 
conhecimento/Arquivar. Enviar ofício aos CRESS com informes com 395 
conteúdo da manifestação da Assessora Jurídica Sílvia Terra. Retomar e 396 
relembrar os CRESS sobre ofício enviado anteriormente sobre inscrição de 397 
A. S. formadas em Cursos EaD. Proposta de procedimento em relação ao 398 
encaminhamento da síntese dos atos processuais elaborada pelo assessor 399 
jurídico Vitor Alencar – Sigilo. Encaminhamento: O Assessor Vitor enviará 400 
as sínteses dos recursos éticos para a relatora com cópia para o 401 
presidente e assessora Sylvia. Segundo Esther, deve-se resgatar o ofício 402 
resposta do MEC em relação à fiscalização dos Cursos EaD. Aditamento ao 403 
contrato do assessor Vítor: Aprovado reajuste com o mesmo percentual 404 
concedido aos demais funcionários. Julgamento de Recursos Éticos N. 405 
07/13, 08/13, 09/13. 17/11- (2ª feira). Relatoras: 10h - Sandra, 13h – 406 
Erlenia, 16h – Solange, Participação no julgamento: Esther, Nazarela, 407 
Valéria, Marlene ou Josiane, 10/12/14 (4ª feira), Relatoras: 10h - Daniela 408 
Neves, 13h – Raquel, 16h – Bernadette, Participação no julgamento: 409 
Valéria, Sandra, Josi, Maurílio. 15/12 (2ª feira), Relatoras: 10h - Esther, 410 
13h – Nazarela, 16h – Alessandra. Participação no julgamento: Sandra, 411 
Dani Neves, Tania, Solange, Maurílio. Avaliação dos descentralizados – 412 
Região Sul – Antecedendo o Descentralizado, ocorreram o Fórum das 413 
COFIs e o COMUNICASUL. Renovação quadro dos agentes fiscais Paraná e 414 
SC; AFs do RS são mais antigas. Tensão política por parte da presidente 415 
do CRESS/PR; refere-se ao processo de descentralização administrativa; 416 
sobre avaliação de desempenho, críticas ao “presidencialismo”. O evento 417 
foi bem organizado, as representações dos CRESS, na sua maioria se 418 
preparam para os debates. CRESS-RS onde houve renovação total da 419 
direção, se apresenta com algumas fragilidades; entendimento sobre o 420 
Conjunto; conselheiros sem experiência de atuação em conselhos. De 421 
forma geral houve aceitação/incorporação da nova metodologia dos 422 
encontros, a ser implementada a partir deste ano. Seminário das COFIs, 423 
com debate de conteúdo teórico-político; as AFs apresentaram suas 424 
dinâmicas de trabalho frente às demandas de fiscalização, principalmente 425 
relacionadas ao cumprimento da carga horária de 30 horas; supervisão de 426 
estágio; condições técnicas e éticas. Percebeu-se uma certa tensão entre 427 
as AFs do RS e a direção atual do CRESS; cobranças quanto à 428 
produtividade. Dois pontos que foram mais polemizados: inscrição de 429 
docentes, focalizando no CRESS-PR que demostrou um entendimento de 430 
maior rigor quanto a exigência de inscrição nos CRESS, aproximando-se 431 
da posição do CRESS-RJ; descentralização das ações dos CRESS, 432 
recusando a centralização na presidência. CRESS-SC mostrou-se parceiro, 433 
colaborativo e organizado na apresentação do conteúdo das propostas. 434 
Região Sudeste – Discussão dos eixos temáticos ocorreram 435 
simultaneamente em três grupos. CRESS-RJ volta a apresentar algumas 436 
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propostas que foram vencidas em Encontros anteriores, a exemplo da 437 
exigência da inscrição de docentes nos CRESS, questão sindical; em 438 
algumas propostas mantiveram posição divergente dos demais CRESS da 439 
região. CRESS-ES com percentual grande de renovação da direção. MG e 440 
SP postura parceira. Destaca-se a preparação das delegações. Quanto à 441 
nova metodologia, aceita, mas, não totalmente incorporada, o que aponta 442 
para a necessidade de reforçar a fala do CFESS sobre esse tema no 443 
nacional. Região Centro-Oeste – Observa-se uma grande renovação nas 444 
direções dos CRESS, muita dificuldade de condução; fica evidente o 445 
desconhecimento das propostas e não preparação das delegações. CFESS 446 
apoiou em todos os momentos; boa articulação com os CRESS. Observa-447 
se uma tendência na região em relação à atuação profissional na 448 
Metodologia DSD, e proposta de reabrir o debate no Conjunto. Proposta 449 
de Plano de Cargos e Carreiras unificado no âmbito do Conjunto necessita 450 
atenção. Atuação do Conjunto frente à atuação de assistentes sociais no 451 
INSS nas avaliações de pessoas com deficiência/embates com as 452 
gerências em função de atribuições definidas que extrapolam a 453 
competência do AS/ questionamentos ao instrumento. Quanto à 454 
metodologia foi bem aceita. Houve tensão no momento de apresentação 455 
de uma Moção relacionada ao INSS e as exonerações de assistentes 456 
sociais de cargos de coordenações técnicas. Região Nordeste – 457 
Antecedendo o descentralizado, ocorreu o Fórum das COFIs, considerado 458 
o ponto mais significativo do evento; a discussão sobre a necessidade de 459 
rever o instrumental de fiscalização (questionário/ relatório de visita) 460 
revelou que para além do instrumento, é necessário pautar discussões 461 
sobre o processo de trabalho dos AFs e das COFIs. Observa-se pouca ou 462 
nenhuma preparação dos CRESS para as discussões das propostas. 463 
Renovação das direções; os debates apareceram individualmente; não se 464 
percebe a discussão coletiva das propostas nos CRESS; dinâmica tornou-465 
se cansativa. Revelou a necessidade de aprofundamento da discussão 466 
sobre designação “agente fiscal”; defesa da sua substituição por 467 
“assistente social fiscal”. Região Norte – Percentual grande de renovação 468 
das direções. Despreparado para as discussões. Ficou evidenciada a 469 
postura do CRESS-AM em relação à defesa da abertura de sindicatos de 470 
assistentes sociais, informando que hoje já se tem 16 sindicatos de AS no 471 
país, criados ou reabertos; conselheiras que compõem a gestão do CRESS 472 
vêm do sindicato de AS; forte defesa da posição, inclusive mantendo a 473 
proposta (isolado dos demais CRESS) sobe a sindicalização por categoria; 474 
percebeu-se um empenho explícito para pautar a discussão sindical e 475 
defender os sindicatos de AS, fazendo incidência junto aos demais CRESS 476 
para apoio a esta posição. Mesas de debates com bastante conteúdo, 477 
favorecendo o debate: discussão sobre o Direito à Cidade, com a 478 
participação do CFESS/conselheira Tania e docentes/pesquisadoras da 479 
UFPA; debate sobre Memória e Resistência à Ditadura. Debate tenso em 480 
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relação à gestão do trabalho, polarizado em relação ao recebimento de 481 
horas extras pelos funcionários dos CRESS (principalmente AFs) quando 482 
participam de eventos em finais de semana. Debate que deve ser 483 
retomado no Nacional. Observou-se uma maior aproximação do CRESS/PA 484 
com as universidades. Participação da representação da ABEPSS no 485 
Encontro foi um ponto positivo, o que possibilitou uma maior aproximação 486 
e interlocução da regional da ABEPSS com os CRESS, principalmente em 487 
relação ao desenvolvimento do Projeto ABEPSS Itinerante na região. De 488 
forma geral se pontua: - o consenso em torno de enxugar a agenda do 489 
Conjunto, o que deve ser reforçado no Nacional; - apresentar um 490 
levantamento quantitativo do que foi proposto nos descentralizados: 491 
realização de eventos, formação, manutenção de GTs, estudos, 492 
aprofundamentos de temáticas e posicionamentos a serem definidos; - em 493 
sendo o primeiro encontro de novas gestões deve ser conduzido com 494 
atenção às possíveis tensões presentes/reforça o comprometimento do 495 
CFESS em se preparar para os debates, como vem fazendo nos últimos 496 
anos; - O resultado da implementação da nova metodologia deve apontar 497 
para a elaboração de documentos que expressem: princípios/pensar a 498 
“Carta da Seguridade”; ações continuadas e as deliberações por eixo 499 
temáticos que formarão a agenda de trabalho/planejamento do Conjunto 500 
para os três anos de gestão. Dia 24: Avaliação dos seminários: Encontro 501 
das assessorias jurídicas, Adm-Fin e COFIs – Avaliação dos participantes: 502 
Os seminários foram considerados positivos, alcançando seus objetivos 503 
em todos os itens avaliados, os conceitos ótimo e bom obtiveram as 504 
maiores pontuações. Encontro das assessorias jurídicas: boa 505 
receptividade; presença de 24 assessorias jurídicas dos CRESS; demanda 506 
pautada há muito tempo nos Encontros Nacionais; direção interessante, 507 
debates de questões de dificuldade para todos do Conjunto CFESS/CRESS. 508 
O CFESS coordenou as discussões jurídicas, mas com a direção política do 509 
projeto ético-político. Encaminhamento: elaborar relatório do evento e 510 
encaminhar aos CRESS. Demanda dos assessores: criação de um grupo 511 
virtual para troca e discussões. CFESS precisa discutir essa possibilidade e 512 
sua organização. Seminário ADM-FIN. Importância da participação dos 513 
Assessores Sylvia, Vitor e Vilmar. As temáticas abordadas contribuíram 514 
para o objetivo do seminário, que objetivou uma capacitação introdutória 515 
para as novas gestões. Ressalta-se a mesa sobre gestão do trabalho. 516 
Seminário das COFIs. Houve necessidade de alteração da programação 517 
em função do tempo de exposição da Assessora Sylvia, ficando 518 
prejudicado o trabalho dos grupos. No entanto, a fala trouxe elementos 519 
bastante importantes, suscitando várias intervenções de AFs e 520 
conselheiros sobre os pontos destacados. Nas avaliações apareceram 521 
sugestões de manter os grupos de trabalho e aumentar o tempo dos 522 
seminários. A mesa que abordou o Sistema de Credenciamento de Estágio 523 
– apresentação da IMPLANTA e o resgate do processo pelo CFESS – 524 



 

______________________________________________________________________________________ 
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 

motivou intervenções quanto a melhorias no Sistema; no entanto, se 525 
percebeu que a quase totalidade dos CRESS (exceto 3 a 4) ainda não 526 
estão utilizando a ferramenta. Dentre as sugestões apresentadas, existem 527 
algumas que devem ser solicitadas a implementação pela IMPLANTA por 528 
se considerar pertinentes e que não haviam sido pensadas até então, 529 
dentre as quais se destaca: possibilidade de se manter o histórico do 530 
registro dos campos de estágio de um semestre para o outro; a situação 531 
de AS que está na condição de isento de anuidade por idade, pois o 532 
mesmo não fica na categoria ATIVO, portanto, o sistema não permite a 533 
sua habilitação; cursos que são anuais e não semestrais; um CRESS poder 534 
habilitar profissional inscrito em outra região. Encaminhamento Geral – 535 
Elaborar projeto sobre a organização desses seminários introdutórios que 536 
serão de grande valia para as gestões novas que assumem e devem 537 
organizar os seminários em pouco tempo de gestão. Observar sempre as 538 
avaliações dos anos anteriores. Reuniões com CRESS – CRESS-RN: sobre 539 
reorganização do calendário eleitoral, devido a coincidir com dois dias de 540 
feriados na cidade. Procedente a solicitação, encaminhado à assessoria 541 
jurídica que já efetuou a reorganização do calendário. CRESS-PE: sobre 542 
problemas relacionados a IMPLANTA quanto à emissão dos boletos; e 543 
solicitação de prorrogação do prazo para pagamento de empréstimo 544 
concedido pelo CFESS na gestão anterior; orientado a solicitação oficial. 545 
Encaminhamento: Enviar ofício aos CRESS que solicitaram orientações 546 
verbais, pedindo a formalização dos assuntos tratados e reafirmando as 547 
informações passadas naquele momento. CRESS-DF: dificuldades da 548 
gestão provisória em relação denúncias éticas que foram encontradas sem 549 
andamento e que já estão prescritas; orientado que deve ser informado 550 
ao CFESS oficialmente; informado também sobre a situação financeira que 551 
a gestão entende que há indícios de irregularidades em alguns 552 
procedimentos; orientado a elaborar um relatório detalhado, informando a 553 
situação para a próxima gestão a ser eleita e para o CFESS. CRESS-AM: 554 
Sobre pendências da gestão anterior. 43º Encontro Nacional – Relato de 555 
dificuldades com a empresa COMPLETA. Aprovada a realização de reunião 556 
na 5ª feira, dia 28/08, com funcionários/as e assessores/as que se 557 
relacionam com a COMPLETA para identificação, socialização e 558 
encaminhamentos quanto às dificuldades. Participação do Assessor Vitor. 559 
Registrar formalmente todas as situações ocorridas em relação à 560 
hospedagem, material gráfico nos seminários da COFI e ADM-FIN. 561 
Informações sobre o Encontro Nacional: Definição do local: Hotel Gran 562 
Bittar, porém ainda necessita a definição do valor da hospedagem, pois na 563 
proposta enviada pela COMPLETA, o valor está acima dos valores 564 
praticados pelo CFESS em eventos semelhantes e mesmo padrão de hotel. 565 
Apresentação da programação: - confirmada a participação de Larissa 566 
Dahmer no debate do lançamento da publicação Sobre a 567 
Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social. Vol. II; 568 
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enviados os convites para ABEPSS, ENESSO, ANDES; quanto ao 569 
representante da Campanha Nacional de Defesa do Direito à Educação, 570 
Erlenia informará o contato; - confirmada a participação de Ivanete na 571 
conferência de abertura, juntamente com Maurílio; - apresentação do 572 
modelo da bolsa, dos brindes para os CRESS e palestrantes; falta definir 573 
os brindes para os participantes; - para a mesa-redonda Serviço Social, 574 
memórias e resistências contra a ditadura: estão confirmadas as 575 
participações de Faleiros, Joaquina, Rosalina; ainda faltam confirmar a 576 
participação de assistentes sociais das regiões nordeste e sul. No Nordeste 577 
tem a indicação de Irma Moroni (a confirmar até dia 26); da região sul, 578 
Esther fará contato com Dalila, que esteve no descentralizado do Sul, 579 
abordando a temática; - definição das/os delegadas/os, observadoras/es e 580 
convidadas/as do CFESS no Pleno de setembro, assim como as 581 
coordenações e participação nos grupos e mesas. 15º CBAS/ 2016 – 582 
Apresentadas propostas de custos em três estados: Fortaleza, Bahia, 583 
Pernambuco, sendo o menor custo apresentado pelo Centro de 584 
Convenções de Pernambuco (em Olinda), seguindo-se Bahia e Fortaleza. 585 
Além do menor custo, o centro de Convenções de PE dispõe também 586 
maiores espaços físicos; o último CBAS realizado no Nordeste, ocorreu em 587 
Fortaleza; em Pernambuco o último CBAS ocorreu em 1976 (40 anos 588 
atrás); a malha aérea para PE também é considerada favorável. Diante 589 
das informações, aprova-se a realização em Pernambuco. 590 
Encaminhamento: Dialogar com o CRESS-PE e ABEPSS e apresenta no 591 
Encontro Nacional. ADM-FIN – Licitação para contratação de assessoria 592 
contábil. Tomada de preço na modalidade técnica e preço. Edital de 593 
abertura será publicado no DOU em 25/08/14. Solicitações de CRESS – 594 
CRESS-PA – Solicitação de empréstimo no valor de R$ 100.000,00 (para 595 
setembro). Dificuldades: alto índice de inadimplência (cerca de 70%), 596 
impossibilitando cumprimento de compromissos, dentre os quais a folha 597 
de pagamento de funcionários e demais ações regimentais. Saldo do 598 
CRESS em 13 de agosto: 13.000,00 (aproximadamente). Despesas 599 
mensais em torno de 30.000,00. Organização administrativa necessitando 600 
de várias providências que demandam recursos: realização de licitações, 601 
funcionamento da fiscalização, taxas, encargos, pagamentos em geral, 602 
etc. Aprovação do valor, condicionado ao envio dos balancetes até julho 603 
de 2014 e proposta de ressarcimento do valor ao CFESS. CRESS-PE – 604 
Solicita suspensão do pagamento do empréstimo, reiniciando o 605 
pagamento das parcelas a partir de janeiro de 2015. Justifica redução de 606 
receita por motivos não previstos, tais como: decisões judiciais indicando 607 
a redução das anuidades (ação promovida pelo Sindicato de Assistentes 608 
Sociais de PE); questões trabalhistas, envio de boletos (problemas com a 609 
IMPLANTA e/ou CEF, o que gerou despesas não previstas); os resultados 610 
da Campanha de Combate à Inadimplência realizada em 2013, não surtiu 611 
resultado favorável). Aprovada a solicitação. Em relação ao problema com 612 
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a IMPLANTA e/ou CEF, o CRESS enviou um dossiê completo, o qual foi 613 
encaminhado ao assessor Vitor para análise. CRESS-MT – Solicitação de 614 
acesso a recursos do Fundo de Apoio ao CRESS para construção de sede, 615 
em terreno cedido pelo governo do estado. Informa que desde 2002 o 616 
CRESS tem obtido permissões para uso de áreas cedidas pelo governo, 617 
porém sem possibilidade de edificação. Informar ainda que o terreno se 618 
localiza em área onde já funcionam os demais conselhos profissionais do 619 
estado do MT. A construção pretendida atenderá uma necessidade e 620 
compromisso da gestão atual, possibilitando melhores condições físicas 621 
para o funcionamento do CRESS. Informa ainda que já foi criada no 622 
âmbito do CRESS, uma comissão para elaboração de um projeto. 623 
Encaminhamento: Informar ao CRESS a natureza do Fundo de Apoio aos 624 
CRESS, portanto, a impossibilidade do recurso por este Fundo. No 625 
entanto, considerando a importância da ação, marcar reunião com o 626 
CRESS durante o Encontro Nacional para melhor detalhamento, 627 
orientações jurídicas, implicações, dentre outras questões relacionadas à 628 
demanda. CRESS-ES – Solicita modelo de contrato utilizado para 629 
contratação de assessoria contábil. E material sobre o CFESS na Estrada. 630 
Aprovado o envio do modelo do contrato e dos slides apresentados por 631 
Vilmar durante seminário Adm-Fin, relativos às questões abordadas 632 
durante as visitas aos CRESS – CFESS na Estrada. CRESS-AM – CFESS 633 
recebeu cópia de mensagem da gestão atual, cobrando da gestão 634 
anterior, a regularização de várias pendências administrativas e contáveis 635 
de sua responsabilidade. Acusar recebimento e solicitar informações sobre 636 
o desdobramento da solicitação. Solicitações de outros movimentos. 637 
Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. Ocorrerá nos dias 12, 13 638 
e 14 de setembro, em Brasília, reunião da coordenação da Frente Nacional 639 
Contra a Privatização da Saúde. Solicitação de apoio do CFESS para 640 
passagem, hospedagem, ajuda de custo para duas assistentes sociais 641 
(Inês Bravo e Valéria Correia), que compõem a coordenação desse 642 
movimento. Solicitam também espaço do CFESS para reunião: caso seja 643 
até 30 pessoas, poderá ser no CFESS, se a quantidade de pessoas fora 644 
acima disso não há espaço disponível. Aprovada passagem, hospedagem e 645 
ajuda de custo para as duas solicitantes no período de 12 a 14 de 646 
setembro, em Brasília e cessão do espaço (a depender do número de 647 
participantes). Sandra preparará o termo de convênio e encaminhará para 648 
o Assessor Jurídico Vitor Alencar analisar. ENESSO. Apresentação da nova 649 
direção da ENESSO e documento político da entidade. Solicitação de 650 
passagem aérea para realização de reunião nacional para elaboração do 651 
planejamento estratégico nacional (PEN), em Vitória/ES em 5 a 7 de 652 
setembro. Aprovada a compra de 3 passagens: (São Luiz/Vitória/São Luiz; 653 
Belém/Vitória/Belém; Brasília/Vitória/Brasília). Convocar a direção da 654 
ENESSO para reunião no CFESS no Pleno de dezembro (duas pessoas). 655 
Informe da Conselheira Valéria sobre a possibilidade de sua liberação do 656 
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seu vínculo na Secretaria Municipal de Educação. Aprovada. O CFESS 657 
enviar ofício para Secretaria de Educação. Adaptar a minuta já existente 658 
no CFESS. Caso a liberação seja concedida, a conselheira representará o 659 
CFESS no FENTAS; intensificar a sua participação na Frente Contra a 660 
Privatização da Saúde a atividades do Conselho Fiscal. Deliberações das 661 
Comissões. Comunicação. Filiação do CFESS ao FNDC. Valor mensal: 662 
150,00. Conselheira Daniela Neves será a representante, com participação 663 
da assessoria de comunicação. Encaminhar para assessor para 664 
manifestação quanto ao pagamento do valor mensal. Seguridade. Plenária 665 
Nacional de Saúde – 30 e 31 de outubro de 2014, Brasília. O CFESS 666 
arcará com a despesa referente a 1 participante de cada CRESS (ter como 667 
parâmetro o apoio na Plenária de Assistência Social, em 2013). As 668 
inscrições seriam via CRESS (não terá custo de inscrição), mas as 669 
delegações teriam que ser indicadas pelos CRESS. Elaborar um folder 670 
divulgando a Plenária no Encontro Nacional, a ser apresentado no grupo 671 
da seguridade: 150. Utilizar a arte dos Parâmetros. Seminário Nacional 672 
sobre o exercício profissional na área da saúde e o MERCOSUL. 673 
Organizado pelo Conselhinho, CFESS participa. 27 e 28 de novembro, em 674 
Brasília. Serviço Social na Previdência Social. Local: Brasília. Data 29 e 30 675 
de novembro. Organização: CFESS. Programação (3 MESAS). 1. Crise do 676 
Capital e os impactos para as políticas de Seguridade Social. (Sugestões: 677 
Marcia Emília e Evilásio Salvador). 2.Serviço Social na Previdência: limites 678 
e desafios na luta pela efetivação dos direitos sociais. (Sugestões: Lucia 679 
Lopes, Ana Cartaxo e Raquel/Marinete). 3.Questões ético-políticas postas 680 
ao trabalho do AS. (sugestões: Maurílio, Rosa Prédes e Raquel/Marinete). 681 
Será um evento organizado pelo CFESS. Custo debitado do Fundo Eventos 682 
Providências pela comissão de seguridade/definição de quantitativo de 683 
público. Mesa sobre Ética na Pesquisa no ENPESS. Participação de 684 
Alessandra, Silvana e Helder. Discussão da Resolução de Ética em 685 
Pesquisa nas ciências sociais. Elaborar convênio com a ABEPSS para apoio 686 
financeiro desta atividade. Reunião com as representações do CFESS nos 687 
espaços de controle social (conselhos e fóruns). Dia 18/09 às 9h. 688 
Discussão sobre as deliberações do Encontro Nacional, divulgação dos 689 
eventos da seguridade, informações sobre o instrumento de coleta de 690 
dados sobre as representações do Conjunto em espaços de controle 691 
social, Decreto sobre Participação Social. Participação: além das 692 
conselheiras da seguridade, devem participar os conselheiros que não 693 
estejam na reunião do GT Trabalho e Formação (que terá reunião no 694 
mesmo dia o horário). COFI – Reunião com MDS no dia 11 de setembro às 695 
9h. Participação de Josiane e Alessandra. Pauta: Solicitação do poder 696 
judiciário para que assistentes sociais dos CRAS e CREAS elaborem laudos 697 
e pareceres sociais. Prontuário SUAS. Participação do CFESS como 698 
palestrante nas oficinas. Conselheira Marlene participou das duas 699 
anteriores. Próxima: 29 de agosto. Providências de viagem para 700 
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Conselheira Esther. CEDH – 13ª Turma do Ética em Movimento. 11 a 18 701 
de outubro de 2014 – RJ. As professoras já estão contatas e confirmadas: 702 
Lucia Barroco (Módulo 1: 11 e 12); Cristina Brites (Módulo 2: 13 e 14); 703 
Silvana Mara (Módulo 4: 15 e 16); Sylvia (Módulo 3: 17 e 18). 704 
Participantes da CEDH: Tania, Maurílio, Daniela Neves e Josiane. Outras 705 
conselheiras: Nazarela, Esther, Solange, Zenite. Encaminhar ofício aos 706 
CRESS. Consultar o CRESS-RJ sobre local. 1 funcionário de apoio. Para as 707 
próximas edições nesta gestão. Em 2015 – SP. 2016 – DF. Revisão dos 708 
Cadernos. As autoras dos cadernos atuais concordam em fazer a revisão: 709 
um novo conteúdo didático. Em relação ao Módulo 4: Ética e Direitos 710 
Humanos, será convidada Silvana Mara para elaborar o conteúdo. RI – 711 
Criação de página web para COLACATS. Encaminhar processo contratação 712 
de profissional para desenvolver o site. Comissão de comunicação junto 713 
com Esther e Sandra definirão estrutura do site. Alimentação ficará sob 714 
responsabilidade do CFESS, secretaria do COLACATS, representantes da 715 
FITS. Pesquisa sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais no 716 
Brasil/COLACATS. A comissão RI está acompanhando e repassará as 717 
informações ao Pleno. Boletim do CFESS/trilíngue. GT composto pela 718 
comissão e assessoria de comunicação e RI; Sandra, Esther, Dani Neves e 719 
assessoria de comunicação. Código de ética e Lei 8662 trilíngue. 720 
Disponibilizar versão eletrônica no sie do CFESS. Publicação “atribuições 721 
privativas do AS”. Organizar publicação em inglês e coreano. Contratação 722 
de tradutor nos idiomas indicados. Código de Ética Trilingue. Colocá-lo em 723 
versão online (PDF) e no formato de e-book disponível no site do CFESS. 724 
Entendeu-se que no momento não se fará a atualização e versão 725 
impressa. Contratação de serviço de tradução. Fazer levantamento do 726 
material a ser traduzido com respectivos custos para avaliar a 727 
necessidade ou não de processo licitatório. ADM-FIN – Manual de 728 
Procedimentos Administrativo-Financeiros do Conjunto CFESS/CRESS. 729 
Necessita atualização. Aprovada a criação de comissão do CFESS para 730 
revisão/atualização da publicação, considerando legislações vigentes no 731 
âmbito da gestão pública. Componentes: Sandra Teixeira; Vitor; Vilmar; 732 
Valéria. Aquisição de sistemas de informática para o Conjunto. Enviar 733 
ofício aos CRESS informando que o processo licitatório realizado pelo 734 
CFESS foi suspenso em função de que o valor para aquisição e 735 
manutenção é superior ao orçamento anual do CFESS, solicitar informação 736 
se o CRESS possui rubrica para aquisição e manutenção de sistemas para 737 
dar continuidade ao processo licitatório. Apreciar forma de processo 738 
licitatório para aquisição e manutenção dos Sistemas de Informática. 739 
Normatização dos Fundos/Empréstimos. Criar comissão para elaboração. 740 
Composição: Juliana, Sandra, Vilmar e Vitor. Elaboração do projeto CFESS 741 
na Estrada. Criar comissão para elaboração. Composição: Sylvia, Vilmar, 742 
Esther, Nazarela e Juliana. Reunião com IMPLANTA. Apresentação do 743 
SISCAFW e sua funcionalidades aos conselheiros. Em 1º de novembro, 744 
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com a presença das comissões Adm-Fin e COFI. Contatar IMPLANTA. A 745 
Comissão Adm-Fin deverá definir a ordem de prioridade das licitações que 746 
já estão aprovadas. As coordenadoras das comissões deverão encaminhar 747 
por e-mail as prioridades de licitação para os Conselheiros Maurílio e 748 
Esther. Solicitação de pesquisadoras para consulta de material do CFESS. 749 
Mestranda da UEL. Aprovada a solicitação da pesquisa sobre política de 750 
comunicação do CFESS. Resposta de questionário. Doutorando Juliana 751 
Melim – UFRJ. Projeto de pesquisa: Serviço Social, Trabalho e Formação 752 
Profissional. Objetivo: investigar se existe alguma relação entre o 753 
crescimento do mercado de trabalho para assistentes sociais na política de 754 
assistência social e a expansão da formação profissional em Serviço Social 755 
através da graduação à distância, e, em caso afirmativo, identificar e 756 
analisar por quais mediações estes processos se vinculam. Solicita acesso 757 
aos dados a serem colhidos no setor de inscrição dos Conselhos Regionais 758 
de Serviço Social e autorização para que o nome desta instituição possa 759 
constar no relatório final, bem como em futuras publicações na forma de 760 
artigo científico. Aprovado, tendo em vista o Parecer elaborado pela 761 
conselheira Erlenia. Doutoranda Elizabeth Borges – UERJ. Desenvolvendo 762 
tese sobre a relação que se estabelece entre questão social e projetos 763 
profissionais, tomando a ética como mediação, propondo a Assistência 764 
Social como campo empírico para a localização do trabalho profissional e 765 
seus desafios ético-políticos na atual quadra histórica. Solicita acesso a 766 
documentos do CFESS, localizando material de divulgação e 767 
posicionamentos ético-políticos (panfletos, manuais, cartazes, 768 
publicações, anais dos 5 últimos CBAS) e conversas informais gravadas, 769 
envolvendo conselheiras atuais e das 4 últimas gestões, para entrevista 770 
(individual ou coletiva), que complementem as informações sobre o papel 771 
da entidade e sua avaliação sobre as ameaças conservadoras no cenário 772 
atual. Aprovada a solicitação. Informes e convites – Convite do CRESS-RS 773 
para as comemorações dos 100 dias de gestão, dia 29/08. Palestra: 774 
Política de Comunicação do Conjunto CFESS/ CRESS. Já confirmadas as 775 
participações do Assessor de Comunicação Rafael e Conselheira 776 
Bernadette. Convite da Divisão de Serviço Social do INSS para 777 
participação em reunião no dia 10/9 das 9h às 12h para discussão sobre 778 
estágio supervisionado na instituição, visando elaboração de normativa. 779 
Terá também a participação das unidades de ensino do DF. Aprovada a 780 
participação da assessora especial Cristina. Confirmar participação. MPF- 781 
RJ informa sobre consulta pública, visando modernizar e melhorar a sua 782 
atuação a realizar-se em 11 de setembro das 14h às 18h na sede da 783 
Procuradoria no RJ. Informar impossibilidade do CFESS e que o convite foi 784 
encaminhado ao CRESS-RJ. Encaminhar o ofício recebido ao CRESS-RJ. 785 
Solicitação do Núcleo de Serviço Social do Hospital Regional de Taguatinga 786 
– DF para indicação de palestrante para curso de aprimoramento para 787 
assistente social sobre o tema: Projetos Societários e Projeto Profissional 788 
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do Serviço Social (Resoluções do CFESS), a realizar-se em 29/9 das 8h às 789 
12h. Informar que a demanda foi encaminhada ao CRESS-DF, por tratar-790 
se de atividade em âmbito distrital. Encaminhar o ofício recebido ao 791 
CRESS-DF. Ofício do CNAS, agradecendo o envio pelo CFESS do cartaz 792 
Nem rótulos, nem preconceito: Quero Respeito, referente à afirmação do 793 
direito à identidade trans, informando a sua veiculação nas dependências 794 
do CNAS. Solicita também o envio do material à Secretaria Nacional de 795 
Assistência Social/SNAS/MDS. Aprovado o envio de cartazes para esta 796 
secretaria. Ofício 403/GABSEMED/2014 da prefeitura de Maceió, 797 
solicitando o envio pelo CFESS do seu Estatuto, bem como cópia da Ata de 798 
Posse da servidora Valéria Coelho de Omena na condição de conselheira 799 
para andamento do processo de liberação da servidora. Tais documentos 800 
já foram encaminhados à secretaria demandante. Caso a liberação da 801 
conselheira se confirme, será necessário discutir e definir no âmbito do 802 
CFESS quanto às atividades que poderão ser assumidas pela conselheira, 803 
tendo em vista a sua liberação. Aguardar definição e discutir 804 
posteriormente. Informe do CNCD/LGBT relativo à adoção de iniciativas 805 
pelo MEC para assegurar os direitos das pessoas trans, em relação ao 806 
nome social na inscrição no ENEM. Ciente. Ofício/PR/MT/PRDC/ N. 4907/ 807 
2014. Solicita informações ao CFESS acerca da existência de orientação 808 
por parte deste para que os CRESS não aceitem a inscrição de bacharéis 809 
em SS oriundos do ensino na modalidade EaD para instruir Inquérito Civil 810 
n. 1.20.000.000545/2008-33. Por orientação da Assessora Jurídica Sylvia, 811 
já foi solicitado prorrogação do prazo para mais 15 dias. Assessora Sylvia 812 
responderá ao MPF-MT. Informado o envio de resposta à solicitação da 813 
Procuradoria da República do 2º Ofício da Cidadania do Ofício. 814 
Encaminhado por meio do Ofício CFESS 432/2014, em 4/8/14, a 815 
Manifestação Jurídica 32/14 de lavra da assessora jurídica Sylvia e Parecer 816 
Jurídico n. 12/98. Recebida confirmação de reunião com a SNAS/ MDS, 817 
solicitada pelo CFESS/COFI para dia 11/9014. Confirmar a presença das 818 
conselheiras Josiane e Alessandra. Convite da RENILA para participação 819 
no Seminário A liberdade é terapêutica: 35 anos de Basaglia no Brasil, nos 820 
dias 16 e 17 de setembro próximo da Faculdade de Direito da UFMG. 821 
Agradecer, informar impossibilidade do CFESS. Retransmitir a mensagem 822 
aos CRESS. Informe da FITS, encaminhando manifesto sobre o conflito na 823 
Faixa de Gaza. Ciente. Carta de apresentação da nova coordenação 824 
nacional da ENESSO – Gestão 2014/2015: Nossa voz não é apenas nossa. 825 
Ciente. Informe sobre a solicitação da ABGLT para que o CFESS envie 826 
carta de apoio para que essa entidade apresente um projeto junto ao 827 
governo dos EUA, pleiteando recursos para desenvolvimento de ações em 828 
defesa da população LGBT. Já encaminhado. Solicitação de apoio à 829 
convocação dos 543 concursados para s SUSEPE - profissionais de direito, 830 
psicologia e serviço social. Encaminhar a demanda ao CRESS-RS, por 831 
tratar-se de ação em âmbito estadual. Informes da CNE – AC e DF – 832 
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inscrição de chapa única. Sistema eleitoral misto. Eleição em 3 de 833 
outubro. RN – Inscrição de chapa iniciou prazo em 15 de agosto até 15 de 834 
setembro. Resposta ao CNJ – Pedido de Providências do CNJ sobre o PP 835 
que a Associação de AS e Psi do TJ/SP. A relatora solicitou informações do 836 
CFESS acerca do tema. Assessora jurídica Sylvia elaborou o documento 837 
com argumentos jurídicos, anexando o documento já elaborado pela 838 
COFI/ CFESS, em 2008. Será protocolado no CNJ amanhã, dia 26 de 839 
agosto. Comunicação Interna no CFESS – Os conselheiros e assessores 840 
devem se comunicar por e-mail institucional e/ou telefone quando se 841 
tratar de assuntos relativos ao CFESS. A utilização do aplicativo whatsApp 842 
deve ser utilizado apenas em situações excepcionais, quando não houver 843 
outro meio de comunicação. O Conselheiro Maurílio fez as considerações finais 844 
e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 845 
 

 
Brasília, 24 de agosto de 2014. 
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