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Ata da 173ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-
DF, no período de 11 a 14 de dezembro de 2014, Gestão 2014-2017 – Tecendo na 
luta a manhã desejada 

Aos onze, treze e quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil 1 
e quatorze, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de Serviço Social – 2 
CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os Conselheiros do Conselho Federal 3 
de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para 4 
participarem da 173ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, 5 
conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 6 
10/2014, de 24 de novembro de 2014, na qual estabelece que, 7 
posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para apreciação e 8 
sugestões. No dia 11, participaram da reunião os Senhores/as 9 
Conselheiros/as Maurilio, Esther, Juliana, Josiane, Solange, Alessandra, 10 
Sandra Teixeira, Raquel, Hirley, Marlene, Valéria, Daniela Castilho, 11 
Daniela Neves, Nazarela, a Assessora Especial Zenite Bogea e a 12 
Assessora Jurídica Sylvia Terra. O Conselheiro Maurílio cumprimentou a 13 
todos e deu início ao primeiro item da pauta: Análise de Conjuntura – Os 14 
Conselheiros discutiram sobre a importância de se entender o significado 15 
e o cenário político para os próximos anos. O tema do ENPESS reafirma 16 
direção da profissão e o entendimento de que a conjuntura não é 17 
favorável, a exemplo das reações do conservadorismo, matéria do 18 
Bolsonaro, e a própria escolha dos ministros. A Nota sobre comunidades 19 
terapêuticas, elaborada pelo CFESS, como instrumento de luta nessa 20 
conjuntura, reforça o compromisso com a sociedade e a necessidade de 21 
investimento no SUS. Posição do CFESS acertada em não contribuir com 22 
alterações na minuta de resolução do CONAD, em virtude do retrocesso 23 
para a política de drogas, caráter religioso etc. Pressões à representação 24 
do CFESS e questionamentos em virtude da Nota. Conjuntura do CONAD 25 
desfavorável, onde boa parte das representações é base do governo, 26 
inclusive acordo político com comunidades terapêuticas. Assuntos 27 
Contábeis – O Assessor Contábil Vilmar Medeiros apresentou o Balancete 28 
do CFESS de novembro de 2014. Receita arrecadada até novembro de 29 
2014, no valor de R$ 6.068.677,62, com arrecadação de 1,14% além do 30 
previsto. Despesa realizada até novembro de 2014, no valor de R$ 31 
4.882.958,52 que corresponde a 81,38% das despesas efetuadas no 32 
período. O CFESS passará com superávit financeiro no valor de R$ 33 
2.612.692,55. As Comissões gastaram até o momento 70% do valor 34 
previsto. Considerando que os gastos do Curso de Ética em Movimento 35 
foram computados no Encontro Nacional equivocadamente, será 36 
readequado e inserido na comissão de ética. Saldo dos fundos R$ 37 
1.881.573,91. Plano 2015/Centro de Custos. O centro de custo é a 38 
síntese do plano de ação. Foi instituído para cada comissão elementos de 39 
despesas. As comissões deverão nominar o centro de custo detalhando 40 
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por projetos. Devem indicar no detalhamento as atividades, vinculando 41 
com as deliberações do Encontro Nacional. Foi apresentado modelo de 42 
plano, elaborado pela comissão Adm-Fin, com identificação da ação, 43 
breve descrição e valor orçamentário. Essa estratégia facilita a 44 
visualização do investimento de cada ação e vinculação do gasto. O 45 
recurso de todas as publicações será computado na comissão de 46 
comunicação. Encaminhamento: cada coordenação deve encaminhar os 47 
planos para tesouraria, que fará ajustes e enviará para Vilmar. Decisão 48 
normativa TCU- 140 de 15 de outubro de 2014 - Dispõe acerca das 49 
unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2014 50 
julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os 51 
conteúdos das peças complementares que comporão os processos de 52 
contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa 53 
TCU 63, de 1º de setembro de 2010. O Assessor Contábil Vilmar informa 54 
que o CFESS, CRESS-AL e CRESS-GO, foram os únicos conselhos de 55 
fiscalização do exercício profissional selecionados para serem auditados 56 
pelo TCU. A Decisão do TCU, informa o rol de avaliações passíveis de 57 
serem contempladas no Relatório de Auditoria e a matriz de 58 
responsabilização que deverá ser preenchida pelo CFESS. Conforme 59 
esclarecimentos do TCU – será aprovado um novo acórdão na 1ª sessão 60 
de 2015. O procedimento do TCU, no caso dos conselhos não foi sorteio, 61 
e nem está claro os critérios de seleção; - Pode ser em virtude dos 62 
posicionamentos políticos do CFESS; - Tentativa de punição dos sujeitos 63 
políticos no momento da prestação de contas; - Podem surgir críticas ao 64 
CFESS, relativas aos gastos com repasse  de recursos aos parceiros, 65 
convênios com ABEPSS, movimentos; - Denúncias  anônimas, é possível 66 
que as instituições de ensino à distância possam ter feito 67 
questionamento com relação à destinação dos recursos para Campanha 68 
contra EAD tendo em  vista a natureza do CFESS. O Assessor Vilmar 69 
informa, que ainda não houve retorno com relação ao Relatório de 70 
Gestão do CFESS e que as prestações de contas de nenhum conselho 71 
foram aprovadas até o momento. CFESS deve enviar normalmente todos 72 
os relatórios de gestão e peças complementares, e em setembro de 73 
2015, relatório de auditoria do TCU. Durante a auditoria, será 74 
disponibilizado para a equipe do TCU: espaço físico do CFESS e a equipe 75 
de funcionários e conselheiras/o ficarão à disposição para os 76 
esclarecimentos necessários. Encaminhamento: Enviar decisão normativa 77 
nº 140 do TCU para os CRESS para ciência, aguardar Manifestação 78 
Contábil de Vilmar e enviá-la para os CRESS. O Assessor Vilmar vai 79 
emitir manifestação contábil, após o novo acórdão do TCU e buscar 80 
informações sobre as justificativas de seleção dos conselhos, se não for 81 
convincente, o CFESS fará oficialmente. Avaliar possibilidade de levar o 82 
debate para o Conselhão. Analisar pertinência da continuidade da 83 
Comissão Especial. Informes – Seminário Nacional de Previdência. 84 
Decisão acertada do CFESS de realizar o Seminário, momento de 85 
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fortalecimento do SS na previdência. O seminário cumpriu papel político 86 
importante para o SS do INSS. Participação de representação de 21 87 
CRESS. Decisão do CFESS de não convidar Divisão de Serviço Social do 88 
INSS, por ser evento da categoria, decisão política desde o Congresso da 89 
Virada. Homenagem aos assistentes sociais do INSS, reconhecimento do 90 
CFESS aos profissionais, que historicamente vem construindo os debates. 91 
Participação de outros profissionais que trabalham em outras áreas da 92 
previdência, e de outras políticas. Encaminhamento: Publicar matéria no 93 
site do CFESS sobre a homenagem. ENPESS – Evento com êxito apesar 94 
de problemas no processo de seleção dos trabalhos. Presença do governo 95 
municipal na mesa de abertura, com representação da Prefeitura de 96 
Natal e da Secretaria de Assistência do estado. Importante participação 97 
do CFESS na mesa de abertura destacando a importância da sustentação 98 
financeira das ações políticas do conjunto CFESS/CRESS e do registro 99 
dos docentes nos CRESS. Dispersão com várias atividades acontecendo 100 
ao mesmo tempo em vários locais, dificuldade de encontro entre as 101 
conselheiras durante o evento para organização e participação nos 102 
debates. Falta de maior articulação da ABEPSS com CFESS, de um 103 
diálogo mais orgânico para discussão das questões gerais. Críticas à 104 
gestão da ABEPSS pela direção política, falta de autoavaliação, 105 
dificuldades com os pareceristas, silêncio das entidades. GTP da Política 106 
Social – retrocesso no campo seguridade social. Falta produção de teses, 107 
artigos sobre seguridade social assistência, saúde, educação, tendência à 108 
fragmentação. Pesquisa e produção sem conexão com as lutas sociais, 109 
necessidade de articulação. Atraso na chegada do CFESS Manifesta e 110 
dificuldade de divulgar em virtude da variedade de atividades e 111 
dispersão. Equívoco de divulgação da reunião do GT Trabalho e 112 
Formação na programação do evento, tornando-a improdutiva com a 113 
participação de muitas pessoas. Participação do CFESS na mesa de Ética 114 
em Pesquisa, na mesa sobre movimentos sociais, no colóquio de 115 
graduação, educação a distância, ABEPSS itinerante, reforço do CFESS 116 
da importância da participação, não apenas financeira mas na direção.  117 
Debate da residência foi retirado do colóquio da pós-graduação. Espaço 118 
reservado para CFESS sem informação e conhecimento do CFESS. O 119 
processo de definição da representação da ABEPSS no Norte foi difícil, 120 
UFPA se colocou para continuar na vice-presidência, sendo definida a 121 
composição com a UFMA. Posse da direção do CRESS 14ª Região/RN, 122 
com participação CFESS. Composição CRESS - grupo jovem, 123 
interessante, envolvido e comprometido. Colóquio de pós-graduação da 124 
ABEPSS, aprovou uma moção contra a CAPES, pela interrupção 125 
autoritária do processo de construção da indicação do nome da 126 
representante de área. O nome da profa. Ivanete Boschetti foi 127 
questionado, sendo nomeada pela CAPES a profa. Lucia Garcia. 128 
Assembleia geral ABEPSS foi realizada dia 05/12, para eleição da nova 129 
gestão da ABEPSS sendo presidente a prof. Raquel Santana – UNESP. A 130 
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construção da ABEPSS em SP foi difícil, não teve legitimação do grupo de 131 
SP, o que pode se apresentar como uma dificuldade. Relatório da 132 
ABEPSS apresentado na Assembleia foi superficial com plano de lutas 133 
fragmentado em ações diversas, sem nomenclatura correta. Saldo 134 
financeiro da ABEPSS para 2015 é de aproximadamente R$ 300.00,00. 135 
Mesa sobre Internacionalização do Serviço Social - coordenada pela prof. 136 
Fatima que ficou como Coordenadora da Pós-graduação.  Proposta de 137 
realização do 1º Seminário Nacional Internacional de Pesquisadores 138 
juntamente com o próximo ENPESS. Carmelita, representação ABEPSS 139 
no eixo Relações Internacionais, cria possibilidade de avanço e 140 
articulação. A atual gestão levou dados da relatoria do ENPESS para 141 
deliberação na assembleia final. Aprovado GT para pensar novo formato 142 
do próximo ENPESS. Encaminhamento: Agendar reunião com nova 143 
direção ABEPSS. Elaborar matéria sobre participação do CFESS no 144 
ENPESS: GTP formação, participação nas várias mesas, Ética em 145 
pesquisa etc. Reunião com Implanta – Avaliação com Implanta a partir 146 
de demandas do CRESS 22ª Região/PI e 12ª Região/ SC. Identificada a 147 
necessidade de capacitação com a Implanta nos dois regionais. 148 
Encaminhamento: Implanta fará contato com os CRESS e enviará 149 
resposta de cada demanda, com disponibilização de reunião em janeiro. 150 
Reunião do GT dias 12 e 13 de março de 2015. Convocação para 151 
componentes GT. A Implanta deverá enviar procedimentos a serem 152 
adotados para o processo de padronização com o fim de subsidiar 153 
elaboração de resolução. Tendo em vista a necessidade de repasse do 154 
processo do GT à nova gestão, foi aprovada a participação de Kátia 155 
Madeira na próxima reunião do GT. Providenciar passagem e 156 
hospedagem para dias 12 e 13 de março de 2015. Prontuário SUAS – 157 
Conclusão Oficinas Regionais promovidas pelo MDS. O CFESS participou 158 
de 06 oficinas - Fala do CFESS sobre sigilo profissional. Participação 159 
importante para entendimento do processo de informatização do 160 
prontuário eletrônico. Demarca a importância da participação do CFESS, 161 
mais que de forma alguma legitima as decisões e os encaminhamentos. 162 
O sistema será informatizado em 2015 e os dados serão armazenados no 163 
SERPRO. Inclusão no prontuário do campo nome social. Problematização 164 
sobre perguntas do prontuário, objetivo, quem terá acesso. Intervenção 165 
do MDS de que o CFESS e CFP validaram o prontuário. Possibilidade do 166 
sistema CAD Único, dialogar com prontuário SUAS. O cadastro individual 167 
do usuário da Previdência vai migrar para o cadastro nacional e essa é 168 
uma preocupação dos profissionais do INSS. O profissional que vai ter a 169 
senha para inserção dos dados, assina um termo de responsabilidade em 170 
relação aos dados. Importância de avaliação sobre nossa participação 171 
nas capacitações das oficinas prontuário SUAS, frente aos 172 
questionamentos.  Encaminhamento: - avaliar a continuidade da nossa 173 
participação nas capacitações das oficinas prontuário SUAS. - Criação de 174 
uma comissão para aprofundar o estudo sobre o Sistema de Informação 175 
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na Seguridade Social. Cada comissão (COFI, Ética, Seguridade) devem 176 
indicar 2 representantes para acumular discussão sobre o sistema de 177 
informação previdência, saúde e assistência. Indicação aprovada da 178 
seguinte composição: pela COFI: Josi e Raquel; pela Seguridade: 179 
Marlene e Nazarela. - Agendar com MDS reunião para pautar essa 180 
questão, esclarecendo que o CFESS não está legitimando o processo de 181 
implantação do Prontuário SUAS. SUS e Sistema de Justiça – Conclusão 182 
das oficinas regionais com a oficina da região nordeste em Salvador no 183 
último dia 10/12. Lançamento da Cartilha Incompatibilidade no Pará – 184 
Participação da Conselheira Daniela Castilho em dois eventos no Pará. 185 
Seminário comemorativo dos 4 anos da Comissão de articulação 186 
intermunicipal Parauapebas/PA nos dias 27 e 28 de novembro. 187 
Lançamento da cartilha sobre a incompatibilidade entre graduação à 188 
distância e serviço social - Volume 2, na UFPA. Assuntos Jurídicos – 189 
Manifestação Jurídica Nº 42/2014-V. Resolução que normatiza o 190 
recadastramento obrigatório dos/as assistentes sociais, a substituição 191 
dos documentos de identidade profissional e a pesquisa sobre o perfil 192 
do/da assistente social e realidade do exercício profissional no país. Essa 193 
Resolução responde ao compromisso ético-político do CFESS com 194 
materialização das propostas aprovadas nos últimos EN e a possibilidade 195 
de realizarmos a atualização dos dados dos aproximadamente 150 mil 196 
profissionais no país. Encaminhamento: aprovada a resolução que trata 197 
do recadastramento. Publicação imediata, envio aos CRESS com 198 
orientação de ampla divulgação. Fazer material específico sobre a 199 
campanha discutir na comissão de comunicação. Gratificação para os 200 
funcionários – O acordo coletivo de trabalho 2014/2015, prevê na 201 
cláusula 15ª – participação nos resultados, que o CFESS concederá 202 
gratificação a seus funcionários, no mês de dezembro, havendo saldo 203 
positivo e a seu critério. Encaminhamento: Considerando superávit 204 
financeiro do CFESS o pleno aprova o repasse no valor de R$ 1.400,00 205 
para os funcionários. Homologação da eleição 14ªRegião e 26ª Região – 206 
O Conselho Pleno do CFESS, referenda a homologação efetivada pelo 207 
presidente do CFESS em relação ao processo eleitoral do CRESS 14ª 208 
Região com jurisdição RN e do CRESS da 26ª Região com jurisdição no 209 
estado do Acre. Encaminhamento: Envio da resolução ao CRESS 26ª 210 
Região/AC. Obs. A resolução do CRESS 14ª Região já foi encaminhada. 211 
GT Pesquisa do Perfil Profissional-CFESS – A coleta de dados será 212 
realizada no momento do recadastramento, metodologia será aplicação 213 
de questionário para todos profissionais, via sistema web. Relatório da 214 
Pesquisa Perfil de Inadimplência, foi entregue por Ivanete e será 215 
analisado pelo GT Inadimplência que se reúne dia 29 e 30 de janeiro de 216 
2015 em Brasília. A pesquisa está em 02 comissões: COFI e ADM, 217 
importância do envolvimento de representação da Comissão de Ética. GT 218 
Inadimplência: Josiane, Sandra, Tania, Maurílio e Esther. O prazo da 219 
pesquisa termina em dezembro de 2016. Encaminhamento: o Relatório 220 
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será avaliado pelo GT de Inadimplência nos dias 29 e 30 de janeiro de 221 
2015. A convocação do GT já foi realizada. Providências de passagens e 222 
hospedagem para o GT. 223 
Após análise retornará para o pleno do CFESS. No dia 13, participaram 224 
da reunião os Senhores/as Conselheiros/as Maurilio, Esther, Juliana, 225 
Josiane, Solange, Alessandra, Sandra Teixeira, Raquel, Hirley, Marlene, 226 
Valéria, Daniela Castilho, Daniela Neves, Nazarela, Tania, a Assessora 227 
Especial Zenite Bogea e a Assessora Jurídica Silvia Terra. Conselho Fiscal 228 
– Reformulação orçamentária dos CRESS. Com relação a reformulação 229 
orçamentária do CFESS e de alguns CRESS, foram aprovadas no pleno 230 
de novembro. Falta avaliar alguns CRESS. Estão sendo avaliados com 231 
atenção especial aos planos de metas, haja vista identificação de 232 
algumas incongruências. Plano de metas tem modelo simples que não 233 
segue organização dos eixos do Encontro Nacional. Cada CRESS elaborou 234 
de uma forma: foram identificadas as seguintes situações: Pouca 235 
articulação com as deliberações do Encontro Nacional, alguns listam 236 
ações, outros reproduzem na integra as deliberações do nacional. Alguns 237 
indicam recursos, outros não. Alguns indicam a nova metodologia dos 238 
encontros e com isso apresentam plano de metas de 2015 a 2017. Três 239 
CRESS: 3ª Região/CE, 15ª Região/AM e 24ª Região/AP - apresentaram 240 
redução nos valores das propostas orçamentárias. A maioria aumentou 241 
valor das propostas orçamentárias acima de 20%. Os CRESS 16ª 242 
Região/AL e 20ª Região/MT - apresentaram proposta com 50% a mais 243 
que 2014.Muitas das atas dos plenos que aprovaram as propostas, 244 
tiveram quórum mínimo de conselheiras/os. Ações constantes nas 245 
propostas da maioria dos CRESS: Ética em movimento; Participação nos 246 
Fóruns de supervisão de estagio; Participação nos espaços de conselhos; 247 
CRESS 9ª Região/SP, apresentou ações relação às ações internacionais. 248 
Preocupações: - Necessidade de organizar patrimônio dos regionais; - 249 
Registro de erros, informações erradas, plenos aprovando antes do 250 
conselho fiscal. Nas propostas dos CRESS 1ª Região/PA e 16ª Região/AL 251 
aparece no plano de metas, articulação com sindicatos: - Pouca ação 252 
com a lei de transparência; - Nomenclatura das comissões: políticas 253 
sociais; - Conselho Fiscal com quatro membros assinando em vez de 254 
três. Nas ações gerais: - Planos de metas prevendo aquisição de carros; 255 
- Empréstimos em bancos; - Aluguel de imóveis para núcleos; - CRESS 256 
oferecendo convênio com empresas que ofereçam desconto para 257 
adimplentes; - Muitos CRESS, com previsão de convênio com 258 
movimentos sociais, ABEPSS, ENESSO etc. Foram analisadas e 259 
aprovadas pelo conselho fiscal do CFESS as propostas orçamentárias de 260 
17 CRESS: 1ª Região/PA, 2ª Região/MA, 3ª Região/CE. 4ª Região/PE, 8ª 261 
Região/DF, 9ª Região/SP, 10ª Região/RS, 11ª Região/PR, 12ª 262 
Região/SC, 13ª Região/PB, 15ª Região/AM, 16ª Região/AL, 18ª 263 
Região/SE, 20ª Região/MT, 21ª Região/MS, 22ª Região/PI, 24ª 264 
Região/AP. - 05 enviaram propostas faltando peças. 5ª Região/BA, 6ª 265 
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Região/MG, 17ª Região/ES, 19ª Região/GO, 23ª Região/RO. - 03 CRESS, 266 
não enviaram proposta orçamentária para 2015: CRESS 7ª Região/RJ, 267 
CRESS 14ª Região/RN e CRESS 25ª Região/TO. Encaminhamento: - 268 
Aprovado por unanimidade o parecer do conselho fiscal; - CRESS 26ª 269 
Região/AC– Monitorar nova gestão e orientar para aprovar a proposta 270 
orçamentária de 2015, no conselho fiscal e reunião plenária; - Aprovar as 271 
propostas orçamentárias de CRESS que faltam com alguma peça e 272 
solicitar envio para cumprimento de prazo; - CFESS deve acrescentar 273 
extrato da ata do conselho pleno que aprova e o plano de metas das 274 
comissões; - Foram notificados todos os conselhos que não enviaram a 275 
proposta orçamentária ou faltaram peças; - Enviar ofícios aos CRESS que 276 
apresentaram proposta orçamentária com mais de 50%, para que 277 
ordenadores de despesas acompanhem comportamento financeiro. 278 
Realizado contato telefônico com os CRESS RJ, RN, e TO, para envio das 279 
propostas orçamentárias 2015 até 2ª feira dia 15/12. Convites – Projeto 280 
de Pesquisa de doutorando sobre: Saúde de populações indígenas: 281 
construindo um referencial das práticas de cuidados na atenção básica de 282 
saúde na perspectiva da integralidade. Estudante solicita entrevista com 283 
conselheiras do CFESS sobre a temática. Encaminhamento: Definir na 284 
Comissão de Seguridade 02 conselheiras para participarem da entrevista 285 
e data. Comunicar ao interessado. Ajufe – Realização do Fórum Nacional 286 
de Execução Fiscal - MARÇO 2015 – SP. O assessor jurídico Vitor 287 
participou da 1ª reunião. Encaminhamento: Avaliar com o Assessor Vitor 288 
a importância de participação. Maria Dalina Cavalcante e Silva – Solicita 289 
audiência com Presidente do CFESS pauta sobre PL 4022/2008, sobre 290 
piso salarial. Encaminhamento: agendar para o dia 09 de janeiro às 291 
14hs, com Maurilio e Cristina. Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 292 
Convida para solenidade de posse. Encaminhamento: agradecer convite 293 
e parabenizar a gestão. Projeto de Pesquisa – Autorização para consulta 294 
aos relatórios dos Encontros Nacionais CFESS/CRESS. Fernanda, aluna 295 
do mestrado em Serviço Social na UERJ, solicita disponibilização dos 296 
relatórios dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS. 297 
Encaminhamento: orientar quanto ao acesso aos relatórios dos Encontros 298 
Nacionais, pois são de acesso público. Projetos de Pesquisa de Tatiane 299 
Valéria Cardoso dos Santos – Solicitação de pesquisa: Transformações 300 
Societárias no trabalho dos Assistentes Sociais na Ordem do Capital: 301 
uma análise a partir do campo de atuação do Conjunto CFESS/CRESS. 302 
Encaminhamento: Maurílio vai participar da banca na próxima 6ª feira 303 
dia 19/12 e avaliará com a Conselheira Tânia. CRESS AC/Implanta – 304 
Contratação da IMPLANTA para separar sistemas dos CRESS RO/AC. 305 
Encaminhamento: aprovado. Assuntos Jurídicos – Manifestação Jurídica 306 
Nº 51/14. Recebimento de cópia de Mandato de Segurança promovido 307 
por Maria Cecília Gulo Cabrita Nogueira, contra o CFESS/Intimação 308 
recebida pela Seccional de Santos do CRESS da 9ª Região, tendo em 309 
vista que é o endereço indicado do CFESS na inicial. Encaminhamento: 310 
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encaminhar ao CRESS 9ª Região para conhecimento. Parecer Jurídico Nº 311 
45/14. Desaforamento de denúncia ética nº 01/14 protocolizada perante 312 
CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da Região, processar e 313 
julgar a denúncia. Ausência de caracterização de impedimento ou 314 
suspeição do CRESS de origem – Indeferimento do desaforamento. 315 
Encaminhamento: acatado o parecer Indeferido, remessa de cópia do 316 
presente parecer jurídico para o presidente do CRESS da 7ª Região, 317 
juntamente com o expediente original bem como para as partes 318 
(denunciante e denunciada), considerando que as mesmas foram 319 
comunicadas, indevidamente, acerca do desaforamento. Parecer Jurídico 320 
Nº 49/14. Desaforamento nº 02/14 de denúncia ética protocolizada 321 
perante CRESS/ Arguição, de impedimento do CRESS da 12ª. Região, 322 
processar e julgar a denúncia. INDEFERIMENTO – Motivos que 323 
ensejavam o desaforamento não mais subsistem. Origem: CRESS 12ª. 324 
Região. Encaminhamento: aprovado parecer e desaforamento da 325 
denúncia ética para o CRESS 10ª Região RS. Enviar remessa de cópia do 326 
parecer para a presidente do CRESS da 12ª Região para cumprimento da 327 
decisão do CFESS, quanto ao processamento regular da denúncia, em 328 
seu âmbito de jurisdição. Parecer jurídico Nº 50/14. Desaforamento nº 329 
03/14 de denúncia ética, protocolizada perante CRESS/Arguição de 330 
impedimento do CRESS da 13ª Região, processar e julgar a denúncia. 331 
Origem: CRESS 13ª Região. Encaminhamento: acatado o parecer da 332 
denúncia, com desaforamento para a 4ª Região com jurisdição no estado 333 
de Pernambuco com remessa de cópia do presente parecer para a 334 
Presidente do CRESS da 13a. Região. Parecer Jurídico Nº 53/14. 335 
Desaforamento nº 04/14 de denúncia ética protocolizada perante 336 
CRESS/Arguição de impedimento do CRESS da 20ª. Região, processar e 337 
julgar a denúncia. Origem: CRESS 20ª Região. Encaminhamento: 338 
acatado parecer com desaforamento para o CRESS 21ª MS e remessa de 339 
cópia do presente parecer para a Presidente do CRESS da 20a Região. 340 
Fórum das Comissões Permanentes de Ética da Região Sudeste – 341 
Vitória/ES. O evento teve como pauta, discutir: - Resolução sobre 342 
desaforamento; -Normatização dos prazos para a realização dos 343 
julgamentos em segunda instância pelo CFESS; -Levantamento sobre 344 
formas e possibilidades de aplicação da penalidade de Advertência 345 
Pública pelos outros CRESS; -Processos disciplinares e a aplicação da 346 
Resolução nº 590; -Apresentação do Levantamento sobre o perfil das 347 
denúncias éticas do CRESS/SP. Teve participação de conselheiras/os dos 348 
CRESS 9ª Região/SP, 7ª Região/RJ, 6ª Região/MG, 17ª Região/ES e 349 
CFESS representado pela conselheira Tania e Assessora Jurídica Silvia 350 
Terra. Divergência em relação à resolução CFESS nº 428 sobre 351 
desaforamento, com relação ao prazo; insistiram com 90 dias e foi 352 
decidido 120 dias. Sugerem mudança no Código de Ética Profissional no 353 
capítulo de penalidades: defendem aplicar dupla penalidade, e penas 354 
alternativas – aplicação de multas, indicam que os processos de 355 
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desaforamento com denúncias tenham status de prioridade, apresentam 356 
a denominação de desaforamentos obrigatórios. O ponto fundamental do 357 
debate foi o quantitativo de desaforamentos do CRESS RJ. Proposta: 358 
levantar perfil a partir dos recursos éticos que estão no CFESS. 359 
Encaminhamento: O CFESS já está discutindo o desaforamento, nova 360 
reunião dias 08 e 09 de janeiro (Conselheiros/as Maurílio, Tania, Silvia e 361 
Josiane) e depois trazer para o pleno de fevereiro. Foi informado durante 362 
o evento que todas as sugestões foram indicativas e que o pleno do 363 
CFESS vai deliberar. Calendário de Atividades 2015 – 06 plenos 364 
ordinários e 03 extraordinários. Recursos éticos, CFESS/Manifesta, 365 
CFESS na Estrada em 07 regionais, agenda permanente. Conselho Fiscal: 366 
um dia antes de cada pleno, reuniões dos GTs aprovados no Encontro 367 
Nacional, reuniões da Comissão organizadora do Encontro Seguridade, 368 
ENE, Congressos internacionais e nacionais, Encontros descentralizados, 369 
Curso de Ética em Movimento, Fóruns Nacionais e Internacionais, 370 
Conferências Nacionais. Foi aprovado o Calendário 2015 por unanimidade 371 
após considerações de todos/as. Momento Cultural – Apresentação 372 
poema “As carícias que te dei” Conselheira Daniela Castilho. No dia 14, 373 
participaram da reunião os Senhores/as Conselheiros/as Maurilio, Esther, 374 
Juliana, Josi, Solange, Alessandra, Sandra Teixeira, Raquel, Hirley, 375 
Marlene, Valéria, Daniela Castilho, Daniela Neves, Nazarela, Tania, a 376 
Assessora Zenite Bogea e a Assessora Jurídica Sílvia Terra. Deliberações 377 
das Comissões. Comissão de Comunicação – Agenda 2015 - Boa adesão 378 
para agenda, retorno para equipe, avaliação reafirmando resultado 379 
positivo. Campanha de gestão - Necessidade de fazer licitação para 380 
contratar empresa para realização da campanha e de duas edições do 381 
Dia do/a Assistente Social (2016 e 2017). Intenção de se lançar a 382 
campanha nacional no próximo Encontro Nacional. Material do Dia do/a 383 
Assistente Social 2015.  Convidar Márcia Carnaval para elaboração 384 
projeto editorial e produção das peças. Agenda 2016 - Tema: 80 anos do 385 
Serviço Social no Brasil: história e luta. Trabalhar com a ideia de 12 fatos 386 
marcantes que ajudaram institucionalizar a profissão: congresso da 387 
virada, ato pelas 30 horas, criação do primeiro curso, Carta de Maceió, 388 
Lei de Regulamentação, etc. A agenda manterá a inserção de conteúdo 389 
no miolo. Pensar novo formato da agenda considerando peso, tamanho, 390 
praticidade. Pensar agenda com formato entre a grande e pequena. 391 
Modificar sem prejuízo do conteúdo. No subtítulo (história e luta), ser 392 
mais criativo, usar outras palavras menos desgastadas. A Campanha de 393 
gestão deve dialogar com a agenda. Encaminhamento: Retomar 394 
articulação com Mione Sales, para elaboração do projeto editorial: Já 395 
está no site matéria com agenda de 2016, foi enviado oficio aos CRESS 396 
para levantamento do quantitativo. Jornal Anual do CFESS – deliberação 397 
do Encontro Nacional. Produção de um jornal anual para a categoria, 398 
para divulgação em maio, no mês do/a assistente social. Terá uma média 399 
de 32 páginas no formato A4, com uma página para cada CRESS. A 400 
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responsabilidade de envio de conteúdo é dos regionais. Diagramação, 401 
edição e revisão do jornal serão feitas pela assessoria. Encaminhamento: 402 
Elaborar ofício explicando a iniciativa para os CRESS. Material memória 403 
das lutas do Conjunto CFESS-CRESS (deliberação 8). Encaminhamento: - 404 
Comunicado ao CRESS solicitando materiais do Dia do/a Assistente Social 405 
e campanhas; - Cristina será responsável por coletar e organizar o 406 
material, com auxílio da assessoria de comunicação. Contratar empresa 407 
para fazer o material. Revista Inscrita – Foi aprovado que não haverá 408 
publicação de nova edição da Revista Inscrita para 2015. Reflexões sobre 409 
o papel importante da revista e de seu projeto editorial. Avaliar 410 
importância de manter online. Pensar processo de transição com edição 411 
online, não pensar neste momento em extinção uma vez que não possui 412 
periodicidade. CFESS já cumpre comunicação por meio de outros 413 
instrumentos: CFESS/manifesta, site. Argumentos da comissão para 414 
encaminhamento da proposta: retenção da revista nos CRESS, pouca 415 
procura. Atualmente tiragem de 1.000 exemplares e o diálogo se dá 416 
entre os pares, seletiva, não dialoga com a base, compreender se o 417 
esforço para construção da revista tem impacto real, não tem cumprido 418 
papel de formar opinião na base, importante pensar outro instrumento. 419 
Proposta do projeto editorial e gráfico cumpriu o papel principalmente 420 
para a formação, processo de transição, manter online. É um patrimônio 421 
da categoria cumpriu o papel histórico que tinha. Encaminhamento: 422 
Digitalizar todas as revistas até 2014 e disponibilizar no site. Avaliar a 423 
possibilidade de encerramento da produção da revista. Comissão deve 424 
avaliar a venda da revista pelos CRESS. O CFESS deve fazer 425 
levantamento do quantitativo de revista, se não tiver elementos solicitar 426 
aos CRESS. Publicações: - Código de Ética do/a Assistente Social 427 
(trilíngue). 1.000 exemplares; - Legislação e Resoluções sobre o 428 
Trabalho do/a Assistente Social 2.000 exemplares; - 39º Encontro 429 
Nacional CFESS-CRESS - 1.000 exemplares; - 40º Encontro Nacional 430 
CFESS-CRESS - 1.000 exemplares; - Livro “Serviço Social, Memórias e 431 
Resistências da Ditadura Militar”; - Brochura “Residência Multiprofissional 432 
em Saúde” – 1.000 exemplares; -Seminário das COFIs de 2013 – 1.000 433 
exemplares. Encaminhamento: aprovado plano de ação da comissão. Foi 434 
deliberado no Encontro Nacional a produção de um calendário de 435 
atividades do conjunto CFESS/CRESS. Centro de Custos/2015 – Total R$ 436 
650.547,00. COFI – Fluxo de Comunicação - Proposta de alterar o fluxo 437 
de resposta aos e-mails. Encaminhamento: Fazer e-mail padrão e 438 
informar aos CRESS. Ter perfil dos questionamentos que chegam nos e-439 
mails. Remeter questão dos profissionais para os CRESS de origem. Não 440 
deixar de responder aos e-mails. Total R$105.000,00. CFESS/Manifesta – 441 
A COFI fica responsável pelo tema do dia do assistente social (15 de 442 
maio). Indicação de participantes (até 02) para participar do grupo 443 
visando à preparação de material em relação aos sistemas de informação 444 
na seguridade social. GT: Cofi – Conselheiras Raquel e Josiane. Evento 445 
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Porto Rico. Proposta de trabalho tendo como foco a concepção de 446 
fiscalização do SS brasileiro. Diante da discussão dos eixos do Evento a 447 
proposta foi reorganizada em função dos mesmos. ADM-FIN – Relatório 448 
de Gestão. Comunicação aos CRESS AL e GO sobre normativa da 449 
prestação de conta. Encaminhamento: Emitir ofício às representações 450 
externas para que enviem relatório de representação nos diversos 451 
espaços, até 12 de janeiro para coordenação das comissões. Enviar 452 
roteiro do relatório de gestão para todos os conselheiros. Os conselheiros 453 
encaminham as informações para as coordenações das comissões. 454 
Coordenações consolidam informações e enviam para assessorias 455 
especiais. Coordenações das comissões coordenam a área. GT com 456 
objetivo de coordenar processo de prestação de contas – Esther, Sandra, 457 
Josiane. O relatório deve ser enviado para comissão especial com 458 
antecedência, pois vai se reunir em março precisam receber com 30 dias 459 
antes. Convidar Kátia para contribuir na elaboração do relatório de 460 
gestão para TCU - participou da elaboração do relatório de gestão de 461 
2013. Providencias passagens e hospedagem com data a definir. Centro 462 
de Custo/2015 – Total R$300.000,00. Empresa Completa – A Empresa 463 
recebeu notificação, ainda não enviou resposta. Contrato encerra em 464 
abril 2015. CFESS pode decidir sobre renovação. Não renovação implica 465 
em realizar novo processo de licitação devendo iniciar a partir de janeiro. 466 
A comissão é de parecer pela finalização do contrato com a Completa. 467 
Tendo em vista que o contrato tem prazo até abril/2015, orienta fazer 468 
cotação geral de atividades janeiro a abril especialmente com relação à 469 
hospedagem em Brasília. Priorizar na pauta de licitação. 470 
Encaminhamento: Não renovação do contrato com a Completa. Iniciar 471 
em janeiro processo de licitação e fazer na modalidade de técnica e 472 
preço. Comissão de licitação reunir início de janeiro para planejamento 473 
das licitações e prioridades junto com assessoria jurídica e conselheiras. 474 
Compra de sede e concurso público – Avançar na potencialização do 475 
atual espaço do CFESS e nos estudos para compra de nova sede. 476 
Reorganização do setor jurídico do CFESS/espaço e recursos humanos. 477 
Realizar concurso público, necessidade de funcionário trabalhando na 478 
licitação e compras bem como no setor jurídico. Levantar procedimento 479 
para aquisição de imóvel. Formação Profissional – OF.CRESS Nº 480 
236/2014 – CRESS 4ª Região de 9 de dezembro de 2014. O Serviço de 481 
Orientação e Fiscalização do CRESS 4ª Região recebeu de uma aluna o 482 
fluxograma do curso de Serviço Social da Instituição de Ensino 483 
Universidade Salgado de Oliveira. Analisando na COFI o fluxograma, 484 
identificou disciplinas não coerentes com as diretrizes curriculares de 485 
Serviço Social, sendo assim, encaminhou para Comissão de Formação 486 
Profissional para análise e devidos encaminhamentos. O pleno apreciou a 487 
demanda e depois de apreciação deliberou pelos seguintes 488 
encaminhamentos: Encaminhar o Ofício recebido para manifestação da 489 
assessora jurídica Sylvia Terra. Cientificar ABEPSS sobre a demanda e 490 
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encaminhar Parecer Jurídico. Solicitar informações ao CRESS sobre as 491 
medidas adotadas, se pediram inscrição no CRESS. Enviar representação 492 
para MEC com todas as denúncias organizadas pelo GT Trabalho e 493 
Formação. Aguardar posse das representações MEC, CNE, e Ministério 494 
Público Federal e agendar reunião. Articular com a ABEPSS, ENESSO 495 
para participação. Entregar o documento sobre incompatibilidade. 496 
Agregar as demandas sobre formação e COFI. Separar denúncias 497 
formação e COFI para subsidiar reunião. Centro de Custo/2015 – Total 498 
R$145.000,00. Relações Internacionais – 2º Congresso Internacional de 499 
Serviço Social de Porto Rico e 4º Encontro Regional de Organizações 500 
Profissionais, de 30/10/2015 a 31/10/2015, em San Juan, Porto Rico 501 
Site: http://www.congresotrabajosocial2015.com/. O evento tem foco na 502 
saúde mas é possível inserir nossas temáticas. A divulgação está no site 503 
do CFESS. Podem ser inscritos resumos com textos de 250 palavras para 504 
a seleção, anexando o currículo de quem está enviando. O prazo era até 505 
dia 15 de dezembro, mas o CFESS pediu prorrogação e a comissão foi 506 
favorável e indicará o prazo final. O retorno da análise será dia 15 de 507 
janeiro e, em sendo aprovado deve ser enviado o trabalho final até 27 de 508 
janeiro. Encaminhamento: O CFESS apresentará 03 trabalhos. Conselhos 509 
Gestores. Ética em Pesquisa. Parâmetros do exercício profissional. Prazo 510 
prorrogado para 31/12. Encaminhar nota no site e face do CFESS 511 
reforçando convite para envio de trabalhos dos/as brasileiros/as. 512 
Seminário Nacional sobre SS e Regiões Fronteiriças – Convidar 513 
associações dos países fronteiriços para participação nos eventos 514 
regionais, que ocorrerão em 2015. A comissão organizadora do 515 
Seminário Nacional se reunirá durante o Pleno de fevereiro/2015 para 516 
planejar os Encontros Regionais que acontecerão um dia antes dos 517 
Encontros Descentralizados/2015, sendo evento preparatório para o 518 
Seminário Nacional de 2016. Centro de Custo Comissão de Relações 519 
Internacionais 2015 – Total R$270.000,00. Ética em Movimento – 520 
Elaborar novo projeto 521 
Ter como referência o acúmulo dos cursos Ética em Movimento nos 522 
últimos 15 anos. Compêndio jurisprudência (deliberação 8) – Produzir 523 
tiragem 500 exemplares voltada para os CRESS e UFAS e colocar no site. 524 
Seminário Trans – Convidar Guilherme RJ, para contribuir na organização 525 
do Seminário, que terá 1ª reunião da comissão organizadora dia 14/01. 526 
Providências de passagem e hospedagem. Seguridade – Solicitação de 527 
apoio a evento da Frente Nacional contra Privatização. Encaminhamento: 528 
Apoiar com vinda de 02 pessoas para participação no evento. Enviar 529 
ofício à Coordenação da Frente solicitando os nomes das/os palestrantes. 530 
CONAD. PL 37 das Drogas – Minuta Comunidades Terapêuticas 531 
Encaminhamento: A PL 37/2013 propõe mudança na Lei nº 1.343/2006. 532 
Realizar discussão com as Comissões de Ética, COFI e Seguridade Social. 533 
Encaminhar ofício para CNS e CNAS pedindo pauta para apresentar o 534 
documento elaborado pelo CFESS. Fazer uma representação contra a 535 
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minuta de Resolução das Comunidades Terapêuticas. Solange vai avaliar 536 
junto a Sylvia Terra as estratégias de como fazer essa representação. 537 
Enviar ofícios aos CRESS relatando o cenário sobre a temática. Fazer um 538 
grupo de e-mail para as entidades aliadas. Solange vai encaminhar os e-539 
mails. Valéria acompanhará Solange na reunião do CONAD. Fazer peça 540 
artística mais lúdica, tipo cartaz, para comunicação com usuários. Enviar 541 
o documento para o CONASEMS, CONASMS como também para todos os 542 
conselhos municipais de saúde. CFESS/Manifesta – 24 de janeiro = Dia 543 
da Previdência Social CFESS Manifesta; 08 de março = Dia Internacional 544 
da Mulher CFESS Manifesta; CFESS Manisfesta – 07 de abril = Dia 545 
Mundial de Saúde CFESS Manifesta; Seminário Trans – Comissão de 546 
Ética CFESS Manifesta; 01 de outubro = Dia do Idoso CFESS Manifesta; 547 
18 de novembro = Encontro de Seguridade Social CFESS Manifesta; 07 a 548 
09 de dezembro =  Conferência dos Direitos Humanos - Pessoa Idosa e 549 
Pessoa com Deficiência - CFESS Manifesta; 07 a 10 de dezembro = 550 
Conferência Nacional de Assistência Social CFESS Manifesta; 14 a 18 de 551 
dezembro = Conferência da Criança e do Adolescente – CFESS Manifesta. 552 
Publicações – Elaborar uma nota sobre o veto presidencial ao PL n° 553 
7082/2010. Redução das alíquotas do/a empregado/a doméstica. 554 
Elaborar nota técnica em defesa BPC, enquanto direito constitucional. O 555 
grupo indica o nome da assistente social Marinete Moreira Cordeiro para 556 
elaborar a referida nota. Elaborar uma nota sobre a inclusão da dona de 557 
casa na política previdenciária enquanto segurado/a facultativo de baixa 558 
renda. Elaborar uma nota sobre Participação e Controle Social, seu 559 
significado, o que o conjunto CFESS/CRESS. Encaminhamento: discutir 560 
pleno de fevereiro/2015. FNTSUAS – Seminário Nacional para discutir a 561 
Resolução 09/2014 do CNAS, que trata dos trabalhadores do nível médio 562 
e fundamental do SUAS: 10 e 11 de março de 2015, em Curitiba/PR. 563 
Organização: Coordenação Nacional do FNTSUAS. A coordenação de 564 
organização do seminário, vai elaborar proposta considerando conteúdo, 565 
dinâmica, data, local, participantes. A comissão de Formação e 566 
Articulação Política do fórum ficou encarregada de elaborar a proposta. 567 
Considerando o compromisso do FNTSUAS em realizar atividades 568 
descentralizadas em 2015 e considerando também a CONFETAM, que 569 
representa os trabalhadores municipais de nível médio e fundamental, o 570 
evento será sediado em Curitiba. Desafios: Participação do CFESS e dos 571 
CRESS frente a colocações dos educadores sociais de que o que fazem é 572 
o mesmo que os assistentes sociais fazem. Gestores que têm aberto 573 
vagas de concurso público/contratação de educadores em lugar de 574 
assistentes sociais. Assistentes sociais que delegam aos educadores 575 
ações que, à primeira vista, são privativas da profissão, e outras. Centro 576 
de Custos 2015 – Total R$400.000,00. Nota contra Bolsonaro – Tempos 577 
desiguais: nem eu nem ninguém merece ser estuprada. 578 
Encaminhamento: elaboração de nota por Daniela Castilho aprovada, 579 
divulgar no site CFESS. Mensagem de final de ano – Preservar Sonhos 580 
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em 2015. Encaminhamento: aprovada, inserir no site CFESS. Reunião 581 
com a Coordenação ENESSO - Leticia e Beatriz – Representação da 582 
ENESSO informa momento de crise de representação política no 583 
movimento estudantil geral. Desafio de aproximar das escolas, a 584 
coordenação nacional tem feito papel de coordenações regionais na 585 
articulação com as escolas. Necessidade de fortalecer coordenações 586 
regionais, fase de desarticulação das coordenações regionais, 587 
fortalecimento dos coletivos para discutir formação. Leituras equivocadas 588 
da ENESSO, por falta de memória histórica, como tornar público e com 589 
alcance maior. A gestão da ENESSO definiu pelo investimento em Curso 590 
formação política para estudantes. Plano de Lutas em Defesa do Trabalho 591 
e da Formação e Contra a Precarização do Ensino Superior - GT Trabalho 592 
e Formação – CFESS apresenta como um instrumento que articula as 593 
entidades nacionais CFESS/ABEPSS/ENESSO. Que ENESSO possa 594 
identificar ações que pode assumir, e na próxima reunião do GT incluir 595 
no plano de lutas. GT se reúne 03 vezes ao ano, previsão de reunião com 596 
previsão para março, em data a ser confirmada. Organização do 15º 597 
CBAS - 2016 em PE, com participação do CRESS 4ª Região. Composição 598 
da comissão organizadora, cada entidade indica 05 representantes da 599 
diretoria mais 1 suplente, importância de agregar pessoas da região, 600 
para redução de custos na composição da comissão. Proposta de reunião 601 
em março/2015. Último encontro teve 25% de participação de 602 
estudantes. Encaminhamento: ENESSO deve enviar os nomes da 603 
representação estudantil para o CBAS. Participação no Comitê 10% do 604 
PIB para Educação – CFESS compõe o Comitê, após campanha do Plano 605 
Nacional de Educação consolidou-se o comitê. Responsabilidade de 606 
preparar o próximo Encontro Nacional de Educação RJ, SP ou BSB na 607 
sede do Andes. Articulação com outros sujeitos coletivos, defesa do 608 
ensino público, espaço de interlocução sobre os debates da categoria. 609 
Importância da ENESSO construir essa participação. Orientação quanto a 610 
convênios com o CFESS – Relação com regionais e autonomia entre as 611 
entidades. TCU analisará contas de 2014 do CFESS, CRESS AL e GO. 612 
CFESS prima por relação legal entre os convênios. CFESS pode ser 613 
questionado do ponto de vista da natureza jurídica desses convênios. 614 
Além de exigência da CGU o apoio financeiro deve ficar no plano de lutas 615 
dentro de uma pauta política, numa dimensão política do apoio para 616 
além do financeiro. Que no plano de gestão para 2015 a ENESSO inclua 617 
ações de âmbito nacional relacionadas a agenda de lutas mais coletiva, 618 
vinculadas com o Plano de lutas e GT Trabalho e Formação Profissional, 619 
pois são mais fáceis de justificativas. Importância explicitar base política 620 
que constrói unidade entre as entidades. ENESSO apresenta dificuldades 621 
da gestão com saída de coordenação regional necessidade de realizar 622 
curso de formação política nas regiões mais difíceis tais como região 01 623 
(Norte). Formação de sujeitos orgânicos, decisão de estar em todos os 624 
espaços. Coordenação nacional se reúne 02 vezes durante gestão daí 625 
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desafio dessa articulação. Outros – ENESSO vive crise de 626 
representatividade, busca fortalecer organizações para problematização 627 
política e ideológica. No final da ENESS/2014 foi encaminhada uma carta 628 
de deslegitimação da coordenação nacional pela região 07 SP e 06. Na 629 
carta não fazem proposta nem se colocam para construir. A carta 630 
também se refere a uma crítica no que entendem ser uma situação de 631 
dependência da ENESSO às entidades nacionais: CFESS e ABEPSS. Não 632 
apreendem a relação política histórica das entidades. No encontro 633 
nacional alguns CRESS convidaram coordenações regionais. Foi 634 
convidado representante de BSB e criou constrangimento na região pois 635 
o encaminhamento para participação não havia sido compreendido. 636 
Esclarecimentos sobre situação do EN, informação de que alguns 637 
estudantes que queriam participar do encontro/palestra, esclarecidos 638 
critérios processo de participação dos estudantes que não se colocaram 639 
com representantes para participação. Reunião do GT Trabalho e 640 
Formação, prévia ao ENPESS, pediu-se para Leticia fazer memória o que 641 
na relação com demais estudantes trouxe incômodo, podendo corroborar 642 
o que a carta expressava, certa “submissão da ENESSO”. Orientou-se 643 
que se a ENESSO queria indicar outros convidados poderia ter 644 
comunicado e articulado com CFESS, para definição em função dos 645 
critérios para participação no evento. Equívoco da representação da 646 
ENESSO por não conhecer os critérios de participação nos encontros 647 
nacionais e não ter articulado com o CFESS. Ter como foco a pauta 648 
política para organização e articulação das entidades. Reafirmou-se a 649 
importância de ser estabelecida uma relação política orgânica. 650 
Perguntou-se sobre a manifestação da setorial denominada ENESSO 651 
feminista ocorrida no ENPESS. Foi explicado que está publicado no Blog 652 
da ENESSO o manifesto e também o vídeo do ato realizado durante o 653 
momento de lançamento de livros durante o ENPESS. A coordenação 654 
nacional da ENESSO apoiou a manifestação feita contra toda forma de 655 
violência contra mulheres no Serviço Social, estudantes e profissionais. 656 
No ENPESS as regionais decidiram tomar posição e a direção nacional 657 
teve que apoiar, quanto à nota definiram não nominar nenhuma situação 658 
concreta. Também se definiu como defesa de ter nos cursos de 659 
graduação, como parte do currículo, disciplinas que tratem da violência 660 
de gênero. Reforçar compromisso político expressado no planejamento 661 
nacional. Como expressar que são entidades parceiras e pautar com 662 
responsabilidade, desconstruir com os estudantes que pensam diferente. 663 
Investimento na Campanha “A quem serve seu conhecimento”, discutir 664 
permanência, conjuntura da educação no Brasil. Avaliação da Reunião – 665 
Momento de fundamental importância na relação com entidade. Reunião 666 
elucidativa. Relação democrática e aberta. Não pensar na relação apenas 667 
formal, mas construir relação política sólida. Encaminhamentos: 668 
Planejamento estratégico da ENESSO para 2015. Identificar ações 669 
relacionadas com o plano de lutas como mediação da relação 670 
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CFESS/ENESSO. Encaminhar o plano de ação para CFESS para 671 
elaboração de futuro convênio. Registar datas reunião GT trabalho e 672 
formação. Enviar para CFESS nomes para composição de representação 673 
do CBAS até janeiro/2015. Cronograma do CFESS na Estrada – Visita ao 674 
CRESS 8ª Região dias 07 e 08 de janeiro de 2015 – Maurilio, Valéria e 675 
Sandra. Manaus/AM – 09 e 10/02/2014: Esther, Sandra, Valéria, Sylvia, 676 
Vilmar e Wilson. Rio Branco/AC – 11 e 12/02/2014: Esther, Sandra, 677 
Valéria, Sylvia, Vilmar e Wilson. Recife/PE: 12 e 13/03/2014: Maurílio, 678 
Nazarela, Dani Neves, Vitor, Vilmar e Wilson. Natal/RN: 16 e 679 
17/04/2014: Esther, Nazarela, Daniela Neves, Sylvia, Vilmar e Wilson. 680 
Campo Grande/MS: 05 e 06/11/2014: Maurilio, Juliana, Sandra, Vitor, 681 
Vilmar e Wilson. Vitória/ES: 28 e 29/08/2014: Maurilio, Juliana, 682 
Nazarela, Vitor, Vilmar e Wilson. Encaminhamentos: Envio de ofício aos 683 
CRESS. Providenciar as passagens e hospedagens. O Conselheiro Maurílio 684 
fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a 685 
reunião do Conselho Pleno. 686 
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