Ata da 175ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no
período de 19 a 22 de março de 2015, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta a manhã
desejada
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Aos dezenove, vinte, vinte um e vinte de dois de março do ano de dois mil e quinze, reuniram-se
na Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as/o
Conselheiras/o do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro
próprio, para participarem da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme
convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 02/2015, de 10 de fevereiro de 2015, na
qual estabelece que, posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para apreciação e
sugestões. No dia 19, participaram da reunião as Senhores/as Conselheiros/as Maurilio Matos,
Esther, Juliana, Josiane, Bernadette, Erlênia, Alessandra, Sandra Teixeira, Raquel, Hirley, Daniela
Neves, Valéria Omena, as Assessoras Adriane Tomazelli, Zenite e Ana Cristina Abreu e a
Assessora Jurídica Sylvia Terra. Justificativas de Ausências – Conselheira Tânia - férias,
Conselheira Nazarela Rego – questão de saúde e Conselheira Daniela Castilho. A reunião iniciouse com a análise de conjuntura, quando os conselheiros refletiram sobre a importância de entender
o significado e o cenário político para os próximos anos. Falou-se sobre a influência tendenciosa
da imprensa apoiando o movimento conservador do dia 15 de março, sobre o impacto e desânimo
diante do cenário político e histórico e a direita reacionária, sobre a necessidade de unidade dos
partidos de esquerda, sobre a importância de apoio aos movimentos sociais. É fundamental a
análise da categoria profissional diante desse novo cenário – como dialogar com a categoria?
Como utilizar os instrumentos que o CFESS tem para confirmar o posicionamento político? Com
relação aos encaminhamentos: elaborar CFESS Manifesta (imediato) sobre temas sobre a
conjuntura, pautando a crítica da mídia, reação contra o governo; reação da direita e da burguesia;
aproveitar a Comunicação do CFESS e fazer entrevista com a Lúcia Lopes, aproveitar o tom de 15
de maio para pautar questões importantes no jornal. A seguir, tratou-se dos assuntos contábeis. O
assessor contábil apresentou o quadro demonstrativo de execução orçamentária e financeira,
exercício de 2015. O resultado orçamentário apresenta um superávit de $1.940.847,54 e um
superávit financeiro de $3.766.533,18. Com relação ao demonstrativo do saldo dos Fundos,
apresenta um total de 2.095.697,90. A seguir, o Conselho Fiscal apresentou suas informações.
Aprovação, pelo Conselho Pleno, dos Balancetes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de
2015. Documentos que foram assinados pelos ordenadores de despesas desde julho de 2014,
chegaram apenas agora para o Conselho Fiscal, a Tesouraria deve ficar atenta quanto ao tempo
desse trâmite. Os CRESS que enviaram a proposta orçamentária com atraso: 5ª Região BA, 7ª
Região RJ, 25ª Região TO, 26ª Região AC, 23ª Região RO, 19ª Região GO e 17ª Região ES, serão
homologados ad referendum. O CRESS de 6ª CRESS MG ainda está sendo analisado,
considerando que faltam documentos. Os/as conselheiros/as deverão entregar o imposto de renda
– envelope lacrado com todos os dados e o exercício referente. No dia 19, pela tarde,
Apresentação e deliberação sobre o Relatório da Comissão Especial, assim constituída: Região
Norte – CRESS 26ª Região/Acre: conselheira fiscal Jovelina Guedes Campos; Região Nordeste –
CRESS 14ª Região/Rio Grande do Norte: conselheira fiscal Daniella Elana dos Santos Cruz;
Região Centro-Oeste – CRESS 21ª Região/Mato Grosso do Sul: conselheira fiscal Lesly Lidiane
Ledesma Abastoflor; Região Sudeste – CRESS 7ª Região/Rio de Janeiro: conselheiro fiscal
Nelson Felix Lima Neto; Região Sul – CRESS 12ª Região/Santa Catarina: conselheira fiscal
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Helena Maria Borges Brandão. A Comissão Especial realizou as atividades no período que
compreendeu os dias 17, 18 e 19 de março de 2015 em período integral na sede do CFESS.O
CFESS realizou diversos investimentos resultando em ações coletivas que justificaram os gastos.
A Comissão Especial considerou as ações de preservação e de gestão do patrimônio. Como
elementos facilitadores: Espaço físico adequado; Acesso a recursos tecnológicos; Disponibilidade
dos/as profissionais e dos/as Conselheiros para os devidos esclarecimentos; Organização do
acervo pertinente à área administrativo-financeira. Como elementos dificultadores: Tempo
reduzido para execução dos trabalhos; Ausência de capacitação/discussão prévia às atividades
inerentes à Comissão Especial; Ausência de melhor padronização do Relatório Anual de Gestão
2014. Como recomendações: Ampliar o tempo disponível para as atividades da Comissão
Especial; Monitorar a execução da proposta Nº 01 da agenda permanente do Eixo AdministrativoFinanceiro, do 43ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS que “assegura capacitação para
conselheiros/as dos CRESS que representam a região na Comissão Especial”; Verificar a
viabilidade de elaboração de roteiro para as comissões onde seja possível vincular no Relatório
Anual de Gestão as ações dos Eixos Temáticos realizadas com as respectivas deliberações dos
Encontros Nacionais; Maior detalhamento do Relatório Anual de Gestão quanto à localização,
número de participantes e investimento despendido nas ações, no corpo do texto. A quantidade de
propostas aprovadas no Encontro Nacional pode dificultar o trabalho da comissão – o tamanho do
Relatório está aumentando exponencialmente. Vincular as ações das comissões com as
deliberações do Encontro nacional – criar o melhor detalhamento. O modelo utilizado pela COFI
facilitou o trabalho de análise e avaliação das ações. Reafirmação da Gestão democrática e
transparente do Conjunto. A Comissão Especial instituída é de parecer FAVORÁVEL ao
Relatório anual de Gestão 2014/CFESS e a Prestação Anual de Contas 2014. APROVADO o
Relatório Anual de Gestão 2014/CFESS e Prestação Anual de Contas 2014 pela Comissão
Especial. Sobre a proposta de convênio com a ABEPSS: após o debate, encaminhou-se para
buscar o aperfeiçoamento dos convênios, deixando clara a participação do CFESS nas atividades
(com maior detalhamento); apresentar a contrapartida financeira da ABEPSS; esclarecer a
vigência do convênio – anual ou bienal; ponderar que o valor proposto é maior que o dobro do
valor que a comissão de formação tem previsto para ações de 2015; apropriar a discussão sobre o
tema da residência multiprofissional e técnica dentro do CFESS, qual o seu lugar? Formação,
Seguridade, COFI? Sobre os convites recebidos: Sindicato dos assistentes sociais do Rio de
Janeiro, dia 27 de março, sobre a judicialização no SUAS: superar desafios. Encaminhamento:
responder impossibilidade de participação. Conselho Federal de Biologia encaminha agenda 2015.
Enviar agenda do CFESS para o Conselho Federal de Biologia. Distribuir agenda do cfess para
entidades: FENTAS/FNTSUAS/ diretoria do Fórum de Comunicação. CRESS 3ª região/CE,
convite para participação da conselheira Erlênia na conferência de encerramento do evento
seminário comemorativo ao dia do assistente social de 2015. Conferência: desafios e perspectivas
no contexto de precarização das políticas públicas, dia 15 de maio às 15 h. Encaminhamento:
confirmado participação de Erlênia. CRESS 10ª região/RS comunica realização 9º encontro
gaúcho nos dias 15 e 16 de maio solicita material, 10 busdoor e 04 outdoor e peças divulgação da
semana do/a assistente social para distribuição. Encaminhamento: encaminhado para Comissão de
Comunicação para resposta. A conselheira Bernadete vai participar. Dia 20, pela manhã:
Representantes da ABEPPS: Raquel Santana (presidente) e Rodrigo Teixeira (coord. de
graduação) Informes: processo de composição da atual direção/ desafios que se colocam/ grupo
motivado/ reunião de planejamento. Apresentação do planejamento: ações que compõem o Plano
de Lutas do GT Trabalho e Formação e ações específicas da ABEPSS. Apresentação das Vices______________________________________________________________________________________
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regionais: Sul 1 – Mailiz Lusa/ UFRGS, Sul 2 – Jose Fernando Siqueira/ UNESP, C. Oeste –
Wescley/ UFMT, Leste – Maria Helena Elpídio/ UFES, Nordeste – Clariça Guimarães / UFCG,
Norte – Maria Eunice Pereira/ UFMA. Informes sobre o Projeto ABEPSS Itinerante (iniciado na
gestão 2011/2012, mantida nas gestões seguintes), objetivo geral: difundir/ fortalecer as diretrizes
curriculares. Principais temas/ debates presentes nas oficinas/ nós críticos: política de estágio nas
instituições que ofertam os campos de estágio; critérios de credenciamento de campos de estágio,
há um posicionamento de algumas UFAs que não aceitam supervisores formados em EAD;
estágio não obrigatório, construção de conteúdos supervisão de campo e supervisão acadêmica,
contratação de supervisores de campo , carga horária, falta de planos de trabalhos do SS nas
instituições campos de estágio; forma de organização do estágio: há um debate a ser amadurecido:
por áreas de trabalho ou por níveis; como se dá a unidade teoria e prática no processo de
supervisão de estágio; estágios em projetos de extensão/ concepção de extensão presente na
Política de Extensão do MEC apresenta problemas. Estratégias apontadas: fortalecimento da PNE,
intensificação da Campanha do Conjunto Meia Formação não garante um Direito,
regulamentação da PNE junto ao CNE/ MEC, fortalecer e consolidar das comissões de estágios
nas UFAs formadas por supervisores acadêmicos e de campo, estudantes/ essas comissões
poderiam inclusive ser um elo de fortalecimento para construção dos planos de trabalhos nas
instituições, critérios de credenciamento dos campos de estágio, processos de seleção dos campos
de estágio, definição de carga horária da supervisão acadêmica visando a supervisão direta/
acompanhamento do campo e não apenas o horário em sala de aula, necessidade de uma estrutura
administrativa para suporte ás atividades do cotidiano, atividades direcionadas à pensar os planos
de trabalhos das instituições campos de estágio. Encaminhamentos: continuidade do projeto, em
2016, com foco nos Fundamentos do Trabalho Profissional, adensando o conhecimento produzido
nos GTPs; os GTPs participarão mais efetivamente na construção das Oficinas Regionais e
Nacional e no ABEPSS Itinerante. Proposta de convênio ABEPSS/ CFESS: o plano apresentado
procurou englobar todas as ações da gestão, inclusive aquelas que já estão previstas no Plano de
Lutas do GT Trabalho e Formação. Discussão e encaminhamentos: articulações conjuntas com o
MEC e ANDES sobre as pautas relativas à formação profissional; incluir a discussão do sistema
de credenciamento de estágios nos fóruns de supervisão locais e regionais; ABEPSS propõe a
participação do CFESS para contribuir no planejamento da ABEPSS; natureza das ações que
comporão o convênio devem ser aquelas em que englobem a relação trabalho e formação
profissional, a exemplo das ações relativas aos fóruns de supervisão, projeto ABEPSS Itinerante,
discussão sobre residências em SS; o CFESS coloca os cuidados necessários na elaboração dos
termos do convênio frente à natureza do CFESS/ autarquia, que são fiscalizadas pelo TCU; atentar
para a preservação da autonomia das entidades; debate sobre as residências/ dificuldades na
composição da Comissão Nacional de Residência com participação de entidades, preceptores,
tutores e residentes/ funcionamento das Câmaras Técnicas/ informe sobre o documento que se
encontra em elaboração pelo CFESS, ABEPSS e representantes das Câmaras Técnicas; proposta
de construção de um seminário nacional sobre residência; ações relativas ao trabalho e formação
profissional e de educação permanente; avaliar sobre o GT Trabalho e Formação em Saúde/
pensar se as ações previstas para esse GT poderiam estar incluídas no GT Trabalho e Formação já
existente formado pelas entidades CFESS/ CRESS/ ABEPSS/ ENESSO; informes sobre a
participação no FENTAS e sua importância estratégica para a construção das pautas da saúde/
espaço que indica a composição do colegiado do CNS/ representando as entidades da sociedade
civil; ABEPPS informa a indicação para o FENTAS: Andreia/ UNB; e para o CONEP, Luciana
Melo (Unifesp); referências para as questões do convênio com a ABEPSS: Maurílio e Sandra
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Teixeira. Dia 20, à tarde, assuntos jurídicos: Manifestação Jurídica no. 13/2015-V: Normatização
dos Fundos Sede e Bens Móveis. Retomar a discussão na Comissão ADM-FIN. Manifestação
Jurídica no. 18/2015-V: Normatização da padronização do módulo cadastro (pessoa física) do
SISCAF. Aprovado. Parecer Jurídico no. 7/15: Adequação da jornada de trabalho de 20 (vinte)
horas do assistente social do Município de Divinópolis à Lei 8662/93/ Consulta apresentada
perante o CFESS pela Promotora de Justiça da Comarca de Imperatriz – MA. Aprovado. Parecer
Jurídico no. 08/15: EMENDA CONSTITUCIONAL nº 77 de 11 de fevereiro de 2014, que permite
o exercício cumulativo dos militares da área da saúde em cargos ou empregos públicos, privativos
de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de
horários. Aprovado. Parecer Jurídico no. 09/15: Realização de Julgamento de Processo ou Recurso
Ético no sábado fora do expediente do CRESS/CFESS - Ato Processual Interno deve ser praticado
no horário de expediente da entidade. Aprovado. Parecer Jurídico no. 10/15: RECURSO
ADMINISTRATIVO CFESS nº 01/2014 interposto por Gustavo de Biasi Nunes da Rocha,
contrapondo-se a decisão do CRESS da 17ª. Região, que veio aplicar-lhe a penalidade de multa
por exercício da profissão de assistente social sem o competente registro no CRESS. Aprovado.
Parecer Jurídico no. 11/15: : RECURSO ADMINISTRATIVO CFESS nº 03/2014 interposto pela
Empresa Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, contrapondo-se a decisão do CRESS da 17ª.
Região, que veio aplicar-lhe a penalidade de multa por conivência e/ou participação ativa com a
infração de exercício da profissão de assistente social sem o registro no CRESS competente.
Aprovado. Parecer Jurídico no. 12/15: Assistentes Sociais militares que não possuem outro
vínculo civil/ Obrigatoriedade de registro nos CRESS/ Sujeição ao pagamento das anuidades e as
normas éticas e técnicas da profissão. Abrangência do poder processante e punitivo. Aprovado.
Parecer Jurídico no. 13/15: Apresentação de material probante, na fase recursal, para servir de
fundamento para a instauração de processo ético contra assistente social denunciada/
Arquivamento liminar da denúncia pelo CRESS. Aprovado o mérito do presente Parecer jurídico
pelo Conselho Pleno, mas a assessoria jurídica fará os acréscimos devidos, conforme discutido na
reunião do Conselho Pleno. Dia 22, pela manhã. Convites e informes Mobilização 15 de maio
organizada pela FENAS e Sindicatos de assistentes sociais. Há informações sobre organização de
mobilização pela FENAS e sindicatos de alguns estados no 15 de maio. Orientar que o CRESS
deve manter suas atividades programadas. Solicitação de liberação da conselheira Valéria. A
secretaria Estadual de Educação de AL negou o pedido de liberação com base em lei estadual
sobre a matéria. Consultar a lei estadual e encaminhar para a assessoria jurídica do CRESS para
análise. Valéria encaminhará a lei para Sylvia com cópia para Maurilio e Esther. Solicitação do
CRESS-RJ para subscrever a Carta Aberta a Instituições, Profissionais da Educação e da
Prefeitura na Cidade do Rio de Janeiro. Cobrança de posicionamento SME/RJ. Encaminhamento:
subscrever a Carta. Reunião de Condomínio do Edf. Serra Dourada, dia 26 de março. Convite
CRESS/ AL para conselheira Daniela Neves palestra Serviço Social, Ética e Comunicação no dia
22 de abril. Não há possibilidade nessa data, pois ocorrerá a reunião do GT para revisão da
Política nacional de Comunicação. Responder que a comunicação está à disposição, caso haja
possibilidade de outra data. Convite do CRESS/RS- COFI para a conselheira Josi participar do
Seminário da COFI no dia 24 de abril. Responder que a data coincide com reunião de Pleno. A
conselheira está à disposição, caso haja possibilidade de outra data. Convite do CBCISS:
Encontros do Mundo do Conhecimento e a Sociedade: desafios e possibilidades, em 25 de março.
Agradecer por impossibilidade de comparecer. Convite da Rede Marista para discussão acerca da
interdisciplinaridade nos espaços ocupacionais. Seminário “Não o meu, não o seu, mas nosso!
Limites, desafios e potencialidades do trabalho interdisciplinar”.15 de maio, na PUC-PR.
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Despesas assumidas pelo Grupo Marista. Encaminhamento: aguardar, Tania avaliará em função da
agenda de convites dos CRESS, que deve ser priorizado. Convite da Cortez para 8º Seminário de
Serviço Social no dia 11 de maio para mesa de abertura e fala em mesa: Conservadorismo, lutas
sociais e SS: expressões e desafios ao projeto ético-político, em São Paulo. Encaminhamento:
confirmar Tânia para abertura e Maurílio para a mesa. CFESS na estrada: visitas aos CRESS AM.
AC e PE. CRESS AM: Destaques positivos: grupo receptivo à visita, buscando apoio do CFESS
para os problemas apontados; presença de grande parte do grupo da gestão durante a reunião;
investimento na contratação de AFs, (hoje com 5). Pontos críticos: sede anterior passou por uma
reforma que foi desastrosa, pois o imóvel ruiu; a questão está em litígio jurídico entre o CRESS e
o empresa de engenharia; compra de nova sede pela gestão anterior: foram constatados indícios de
irregularidades no processo de aquisição do imóvel; além desse aspecto, há muitas reclamações da
categoria por conta do acesso/ localização inadequada; problemas com a contratação da assessoria
jurídica, contratada na gestão 2008-2011; a gestão atual não tem interesse em renovar seu
contrato; há irregularidades na forma de contratação; assessora jurídica entrou na justiça contra o
CRESS; identificado a falsificação de uma carteira profissional do CRESS. A avaliação da visita é
positiva; a gestão vem se empenhando nas ações precípuas do CRESS; relação com o sindicato
está se distanciando; reafirmação do papel do CRESS. Há um pedido do CRESS para auditoria nas
contas. Aprovado por unanimidade a instauração de uma comissão de inquérito para averiguar os
indícios de irregularidades verificadas na visita do CFESS. Encaminhamentos: Assessoria jurídica
elaborará uma Portaria, indicando os elementos que, em tese, estariam irregulares; deve também
determinar o objeto do inquérito (o período, os envolvidos que responderão pelos fatos), com base
no relatório da visita e a solicitação do CRESS-AM, enviando ao CFESS por e-mail. Após, serão
indicados os componentes da comissão de inquérito. Sobre o afastamento da conselheira Lilian:
Após o recebimento do comunicado oficial do CRESS-RJ em relação à instauração do processo
disciplinar ético, o CFESS determinará o afastamento da conselheira com base em determinação
estatutária. CRESS AC: Criado recentemente. O grupo está motivado no encaminhamento das
ações do CRESS. Existem ainda pendências administrativas para o funcionamento do CRESS
(CNPJ, abertura de contas bancárias). O CFESS deve acompanhar a gestão durante 1 ano. Está
agendada a capacitação do SISCAF com o pessoal da IMPLANTA, em abril. As inscrições de
profissionais ainda estão sendo realizadas pelo CRESS-RO. Durante o período da visita, o CRESS
articulou inserção na mídia, com entrevistas em uma rádio comunitária e em canal de televisão
(SBT) e palestra (conselheira Esther) para a categoria que teve a participação de cerca de 70
assistentes sociais. O grupo do CRESS vem encaminhando as ações, articulando parcerias com
movimentos sociais e com a base da categoria; as posições políticas combativas em sintonia com a
direção do Conjunto. Foram feitas as orientações sobre a dinâmica de funcionamento do CRESS,
contratação de assessorias, formação das comissões, processos licitatórios, etc. Há informações
sobre a mobilização para criação do sindicato. Encaminhamento: Elaboração de uma Resolução
informando os procedimentos a serem adotadas pela nova gestão para os processos de inscrição,
processos éticos, documentos, procedimentos administrativos em geral. CRESS PE: Baixa
participação da diretoria durante a visita. Visita motivada por problemas financeiros que já vem se
apresentando ao longo de outras gestões; vem apresentando déficit financeiro seguidamente. O
CRESS já fez vários acessos ao Fundo de Apoio e empréstimos ao CFESS, não quitados. Têm
débitos com encargos trabalhistas. A direção coloca como justificativas para o acúmulo dos
problemas administrativas e financeiros: ação judicial do sindicato de assistentes sociais, que
obrigou o CRESS a fazer devolução de anuidades a assistentes sociais sindicalizadas; indenização
trabalhista de uma funcionária demitida por conta de decisão judicial (contratação sem concurso);
______________________________________________________________________________________
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

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

neste ano, houve problemas com a geração dos boletos de anuidade (despesas bancárias muito
altas) em função, segundo o CRESS, de erro na IMPLANTA, que por sua vez, se defende,
informando que não houve erro de sua parte; a questão se encontra em litígio judicial, entre o
CRESS, CEF e IMPLANTA. A situação expressa preocupação do CFESS, pois embora tenham
tido acesso ao Fundo e empréstimos ao CFESS, a situação financeira não se equilibra. De 2010 a
2014 o CRESS teve acesso anual ao fundo de apoio para ações da fiscalização e combate à
inadimplência, e duas solicitações de empréstimos, déficit consecutivo, inadimplência alta. A
solicitação recente ao Fundo foi analisada pela comissão gestora do Fundo, aprovado o mérito,
porém o CRESS não apresentou o relatório de prestação de contas de utilização dos recursos da
solicitação anterior, o que impede o novo acesso; a documentação enviada não foi suficiente para
justificar a aprovação; portanto, a solicitação ao Fundo está pendente. O grupo do CFESS que
participou da visita expressa preocupação em relação ao pouco investimento da gestão na
implementação de ações continuadas; naturalização da inadimplência. Encaminhamento: Enviar
relatório da visita juntamente com ofício que apresente uma análise da situação crônica,
apresentando o histórico das demandas, alertando para a gravidade da situação. Todos os relatórios
das visitas realizadas serão enviados aos CRESS até final de abril; sendo que do CRESS-PE deve
ser enviado antes da próxima reunião do CBAS, que ocorrerá nos 29 e 30 de abril. Informes e
debates sobre o Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade Social. Reunião com o
CRESS-MG em 19 e 20 de fevereiro. Local definido: Minas Centro, com capacidade para 1700
participante.s A comissão apresentou a proposta de programação discutida na reunião com o
CRESS/MG. Debate. O foco do Encontro deve estar voltado para o debate do exercício
profissional, vínculos precários, contexto de desconstrução dos direitos. Repensar a última mesa:
não há necessidade de discutir a concepção de seguridade social, pois já está prevista na primeira
mesa/ concepção. Prever na programação espaços para as reuniões dos fóruns e frentes/
articulação com os assistentes sociais/ espaço de controle social e o rebatimento para o exercício
profissional, a ser organizada pelos fóruns e frentes que o CFESS tem representação: saúde,
drogas, criança/ adolescente, assistência social. Pensar a possibilidade de haver um momento
coletivo de reunião dos fóruns e frentes. Plenárias simultâneas não devem discutir por segmento,
mas refletir sobre aspectos que perpassam o segmento e que impactam no exercício. Atentar para a
discussão indicada no Pleno passado, de incorporar discussões sobre drogas, internações,
estruturação de serviços. Atentar para a fragmentação da seguridade social, não focar na discussão
por segmentos (idoso, população de rua, mulher, pessoa com deficiência, adolescentes/ juventude,
LGBT, população negra, povos tradicionais) / discutir transversalmente. Lembrar sobre a
organização de um ato político. Os segmentos indicados na programação são aqueles que constam
na agenda do Conjunto e que têm demandado discussões, posicionamentos. A programação deve
refletir a concepção que defende concepção ampliada de seguridade, sem a fragmentação por
segmento; pensar o todo a partir da concepção. Reorganizar a programação das plenárias,
ampliando a discussão para além do segmento, discussão de temas, rebatem no segmento. Temas:
Drogas e internação compulsória, Violência, Preconceito e diversidade sexual, Trabalho e
envelhecimento, Limpeza das cidades e internação compulsória, Redução da idade penal, Povos
tradicionais, Acessibilidade, Racismo. Incluir a abordagem da interdisciplinaridade na discussão
das diversas políticas. Relação entre trabalho e direitos. Colocar o tema do financiamento na
primeira mesa, deixando para a última mesa a abordagem das condições de trabalho, autonomia
profissional, pressões institucionais, registros eletrônicos, sigilo profissional. Após o debate,
foram feitas algumas alterações. Encaminhar as sugestões do CFESS ao CRESS-MG. A comissão
do CFESS aprofundará e a discussão deverá retornar no próximo Pleno. Outros assuntos:
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CRESS/RS: Recebido no CFESS correspondência por e-mail e outra entregue pessoalmente que
informam ocorrências no âmbito do CRESS, solicitando providências ao CFESS. Responder,
acusando o recebimento e informando que o CFESS analisará e adotará as providências cabíveis.
Além disso, o presidente do CRESS entregou uma solicitação de apreciação do CFESS sobre a
contratação de assessores por cargo comissionado. Encaminhar ao assessor jurídico Vitor
acompanhado do documento recebido no CFESS. Fazer uma análise da situação financeira do
CRESS para saber se há necessidade de programar uma visita do CFESS na Estrada. Solicitar
análise do assessor contábil do CFESS. Dia 22, à tarde: Deliberações das Comissões:
Comunicação: Arte do Cartaz do Dia do/a Assistente Social foi encaminhada aos CRESS para
contribuições. Apresentada a versão final. Frase do cartaz: Profissional de Luta, Profissional
Presente. Pelas políticas públicas, pelos direitos humanos. Arte do Cartaz do Seminário Trans
produzida pela assessoria do CFESS. Aprovada. Jornal do CFESS (impresso). Aumento do
número de páginas. Matérias das comissões do CFESS: encaminhar até dia 24 de março. Matérias
dos CRESS: faltam 4 CRESS enviarem. 2º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação,
promovido pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação: 10 a 12 de abril.
Participação do assessor Rafael e conselheira Daniela Neves. Dia do/a Assistente Social. A
manifestação do CFESS em relação ao dia do/a AS integrará o Jornal impresso, assim como parte
da análise de conjuntura sobre as recentes manifestações. Formação: Solicitação de subscrição
pelo CFESS de nota de assistentes sociais da UNILAB sobre os cortes na política de assistência
estudantil. Aprovada. Reimpressão da brochura Sobre a Incompatibilidade entre Graduação à
Distância e Serviço Social, vol. 2; para distribuição à ABEPSS e ENESSO; para distribuição no
Seminário a ser realizado pelo ANDES, a ocorrer no 2º semestre. Aprovada. Fazer um aditivo no
contrato da gráfica que está produzindo o material para o dia do AS, para reimprimir 3000
exemplares. CFESS Manifesta sobre conjuntura: leitura do texto elaborado pelas conselheiras
Juliana, Erlênia e Daniela Neves, sobre análise de conjuntura frente às recentes manifestações.
Circular entre as/os conselheiras/os para contribuições. Revisão até dia 26 para a comunicação
publicar na 6ª, dia 27. Relações Internacionais: Anuidade da FITS: renegociar o valor de 4000
dólares, devido à alta da moeda americana. Seminário do COLACATS, a realizar-se nos dias 11 a
13 de junho, em São Paulo, colado com o seminário Trans. Aprovado que o CFESS custeará
estadia e diárias para 3 representações latino-americanas; as demais entidades pagarão suas
passagens aéreas. Formalizar o convite para os representantes da Argentina, Uruguai e Porto Rico.
A FITS irá financiar as despesas de deslocamento de um representante do CFESS para o
Seminário de Porto Rico. Assim, indica-se Esther, com despesas pela FITS e Maurílio e Sandra,
pelo CFESS. 2º Congresso Internacional de Serviço Social de Porto Rico e 4º Encontro Regional
de Organizações Profissionais. Foram aprovados 2 trabalhos do CFESS. Necessidade de enviar o
texto completo até 27 de março. O texto circulará entre os conselheiros por e-mail. Encontros
Descentralizados: Centro-oeste: 2 a 5 de julho – Cuiabá; Norte: 9 a 11 de julho – Rio Branco; Sul:
16 a 18 de julho – Curitiba; Sudeste: 23 a 25 de julho – São Paulo; Nordeste: 23 a 25 ou 24 a 26
de julho – Salvador. Seguridade Social: Manifestação sobre as reformas na previdência social:
Transformar o texto de Lúcia Lopes sobre as mudanças na previdência em forma de nota técnica,
acompanhado de uma entrevista. Providências para contratação; formalização de um contrato,
justificando a indicação da profissional, especificando o objeto e o valor. Atuação do AS na
assistência estudantil nos institutos federais: fazer uma discussão na comissão de seguridade.
Indicação de convidar o assistente social Kleber, do Paraná, para o próximo Pleno. Reunião com o
MDS- sugerir a alteração de data de 15 para 16 de abril. Pauta comunidades terapêuticas e outros
pontos. ADM-FIN: GT Recadastramento: Reuniões realizadas com o GT do CFESS, IMPLANTA
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e empresa G & D. Serão realizados processos de licitação separadamente: empresas que fazem a
emissão das cédulas em policarbonato; equipamentos específicos para os CRESS (de acordo com
as especificações técnicas); nessa licitação serão incluídos equipamentos de informática para o
CFESS (rubricas diferenciadas): para o CFESS há necessidade de : 3 computadores de mesa e 3
notebooks, 12 pen-drives de 8 GB; 3 repetidores de WI-FI; 2 impressoras colorida; 1 impressora
multifuncional PB. Será realizado um aditivo no contrato com a IMPLANTA para incluir o
desenvolvimento de sistema de padronização e módulo de pesquisa. Nova Portaria GT
Recadastramento, incluindo as conselheiras Juliana e Sanda Teixeira. GT padronização: Refazer a
Portaria, substituindo Solange por Hirley. Convocação do GT para reunião em 27 de junho.
Debate sobre aplicabilidade do RJU: aos funcionários de Conselhos profissionais: assegurar na
pauta do próximo Pleno o debate sobre RJU; convidar MPF,TCU e AGU, sugerir na 6ª manhã, dia
24 de abril. Elaboração do Relatório de Gestão a ser enviado ao TCU. Grupo de elaboração:
Esther, Sandra Teixeira e Josi, com participação da ex conselheira Kátia e assessora Cristina,
reunir nos dias 25 e 26 de abril. Prazo para envio ao TCU: 31 de maio/15. Aluguel da garagem:
com base nas orientações da assessoria contábil e jurídica, o CFESS deixará arcar com esse
aluguel. Providências para rescisão do contrato de aluguel. Demanda do CRESS-PR para
realização de visita do CFESS na estrada. Vilmar fará uma Manifestação sobre a situação do
CRESS para posterior análise. Suspensão profissional por débito. Demandas de 2 CRESS (AM e
SP) sobre a regulamentação da matéria Existe a Resolução CFESS 354/97, que regulamenta o
procedimento. Existe um Parecer Jurídico 11/ que indica a revogação da Resolução. No entanto, a
lei que regulamenta as anuidades dos conselhos, permite a suspensão da inscrição do profissional
por débito. Discutir no GT de Inadimplência, dia 13 de abril, e trazer a discussão para o Pleno de
abril. Pagamento de horas extras para AFs em viagem. Elaboração de Parecer jurídico conjunto
dos assessores jurídicos, Sylvia e Vitor. Contrato com a COMPLETA: notificações acerca de não
pagamento pela COMPLETA a dois prestadores de serviço (profissionais que realizam a
interpretação de LIBRAS em 3 eventos e Hotel Carlton); questionamento da COMPLETA sobre a
não renovação do contrato. Vitor apresentou Manifestação jurídica, informando a improcedência
dos argumentos da COMPLETA. Contrato emergencial com a FLATUR a partir de 15 de abril: 30
dias com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Reunião com a empresa em 10 de abril;
esta já organizará o Seminário Trans. Ponto facultativo no dia 2 de abril. Fazer Portaria e enviar
informação aos CRESS. Férias dos Funcionários: Sandra e Antônio – 13 a 17 de abril, Wilson –
23 de março a 9 de abril, Gleyton – 11 a 25 de maio e 4 a 18 de setembro. Troca de horário do
funcionário Jarbas, que passará para o horário das 14h às 20h. Julgamento de Recursos Éticos
agendados para 27 de abril: suspensão dos julgamentos devido a outras agendas dos/ as
conselheiros/as. O Conselheiro Maurílio fez as considerações finais e, não havendo mais o que
tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 22 de março de 2015.

Maurílio Castro de Matos

Tânia Maria Ramos Godoi Diniz

Presidente

1ª Secretária
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