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Ata da 177ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-
DF, no período de 19 a 21 de junho de 2015, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta a 
manhã desejada 

Aos dezenove, vinte e vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniram-1 
se na Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os 2 
Conselheiros do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro 3 
próprio, para participarem da 177ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, 4 
conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 08/2015, de 01 de junho 5 
de 2015, na qual estabelece que, posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para 6 
apreciação e sugestões. No dia 19, participaram da reunião os Senhores/as Conselheiros/as 7 
Maurilio, Josiane, Solange, Erlenia, Alessandra, Raquel, Hirley, Valéria, Marlene, Tânia, 8 
Nazarela, Dani Castilho e Bernadette, a Assessora Especial Adriane Dias e a Assessora 9 
Jurídica Sylvia Terra. O Conselheiro Maurílio abriu a Reunião com o item de pauta Momento 10 
Cultural, em que houve a apresentação do vídeo “El empleo”, reificação do homem; “Men” 11 
relação do homem com a natureza e também a leitura da poesia “Absolutamente (in) 12 
dispensável” pela Conselheira Daniela Castilho. Assuntos Contábeis e Conselho Fiscal – 13 
Quando houver reuniões de Comissão, o centro de custos deve ser identificado e informado. 14 
Debate sobre o remanejamento do superávit será feito no próximo Pleno. Documento da 15 
Implanta – Adoção das novas instruções de procedimentos contábeis – IPC’s (§2º do art. 3º da 16 
Portaria STN n.º 634/2013 e da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 17 
e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014). O Assessor Contábil Vilmar Medeiros 18 
registrou a importância de reunião com os contadores dos CRESS. Encaminhamentos: 19 
Elaborar uma manifestação contábil sobre a distribuição da nova versão do SISCONT.NET 20 
para todo o sistema Federal e Regionais, a partir de 2015, e posteriormente, apresentar ao 21 
Conselho Pleno. Encaminhar à Comissão Adm-Fin, a análise sobre a possibilidade de reunião 22 
com os contadores/financeiros do CRESS e que avalie o acréscimo do conteúdo do Relatório 23 
do TCU. Relatório Gestão TCU. Disponibilizar o Relatório de Gestão TCU – 2014 no site do 24 
CFESS. Foram solicitadas pelo TCU mais 3 peças: certificado de auditória interna; 25 
pronunciamento do Conselho Pleno sobre a aprovação das contas; rol de responsáveis. 26 
Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Gestão pelo Conselho Pleno. Anuidade – Previsão de 27 
inflação para o exercício de 2015 – 8,00% / Patamar mínimo R$312,00 e máximo de R$496,32. 28 
Anexar as planilhas de anuidades e dos valores praticados por cada CRESS como “cola” para 29 
os descentralizados. Aprovado o índice de anuidades pelo Conselho Pleno. Estimativa e 30 
proposta de compartilhamento dos custos de identidade profissional: Para a primeira via da 31 
carteira: Percentual CFESS 70% (despesas com taxas bancárias e produção das 32 
carteiras/empresa) CRESS 30% (procedimentos administrativos). Para a segunda via da 33 
carteira: Percentual CFESS 80% (despesas bancárias e produção da carteira/empresa) CRESS 34 
20% (procedimentos administrativos). Aprovada por unanimidade, pelo Conselho Pleno, a 35 
supressão do item IV. Aprovada por unanimidade, pelo Conselho Pleno, a utilização das 36 
mesmas taxas, atualmente praticadas, para a emissão de novas carteiras profissionais. Análise 37 
de conjuntura – Na PUC/SP – crítica ao CFESS –que o Conselho avalia as políticas sociais no 38 
sentido de desqualificar todos os avanços. Movimento estudantil - UNE se reuniu em Goiás, 39 
no 54º Congresso da UNE. Serviço Social está fragilizado nas suas bases teóricas, 40 
metodológicas e políticas, principalmente, com os estudantes e profissionais de EaD (a 41 
maioria não conhece as referências dos autores: Iamamoto e JPN). Reunião com o MEC – 42 
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está aberto ao diálogo sobre a discussão sobre a (in) compatibilidade do SS e ensino EaD, mas 43 
ratificou a busca pela ampliação do ensino superior. Retomar a discussão sobre os Sindicatos 44 
– (30h, piso salarial). Enfretamento da perspectiva contrária aos valores presentes no projeto 45 
ético-político, com o aumento do conservadorismo; como dar visibilidade a todas as ações do 46 
Conselho diante da estagnação de conquistas em diversos campos, principalmente, das ações 47 
que dependem do legislativo. Como afinar as argumentações e mostrar o limite de ações do 48 
CFESS, ou de ações que não pertencem a própria natureza de suas funções? Continuidade do 49 
comando de greve – embora fragilizado. A precarização do trabalho está impactando no 50 
aumento pela busca dos sindicatos. Necessidade de mapear a relação entre os CRESS e os 51 
Sindicatos de Assistentes Sociais – conhecer as particularidades, sua vinculação. Como os 52 
outros grupos profissionais enxergam essa relação CFESS e FENAS. A Silvana Martinez 53 
esteve em Cuba e afirmou que a formação de Serviço Social em Cuba é completamente 54 
diferente da formação brasileira. O SS em Cuba não é revolucionário. O projeto profissional 55 
de Serviço Social na América Latina não se refere ao projeto ético-político brasileiro e sim a 56 
um projeto societário mais global. Necessidade de desconstruir a ideia do imperialismo 57 
brasileiro no que tange ao projeto profissional. A pauta do piso salarial é sindical, mas não há 58 
problema da relação do CFESS com os Sindicatos na defesa dessa bandeira de luta. O 59 
Conselhinho reconhece o acúmulo do CFESS na defesa do ensino presencial, público, laico. 60 
Para o CNS está clara a natureza e a divergência entre CFESS e FENAS. Recuperar as ações 61 
do Conjunto CFESS-CRESS sobre as discussões do Sindicato (ramo/categoria), sobre a 62 
responsabilidade da Assessoria Especial. No período da tarde, estiveram presentes os 63 
Conselheiros Maurilio, Josiane, Solange, Erlenia, Alessandra, Raquel, Hirley, Valéria, 64 
Marlene, Tânia, Nazarela, Daniela Castilho, Bernadette, as Assessoras Adriane, Cristina e 65 
Zenite e a Assessora Jurídica: Sylvia Terra. Preparação para os Encontros Descentralizados – 66 
Reiterar ofício aos CRESS, apresentando a metodologia do Encontro Descentralizado e a importância de 67 
entregar a planilha preenchida previamente ao CFESS até três dias antes do Encontro Descentralizado. 68 
CRESS que sediarão o Encontro, ofício sugerindo avaliar a melhor estratégia de metodologia, com divisão 69 
em grupos por temáticas ou plenária geral, considerando que cada CRESS deverá apresentar as ações 70 
executadas e ou planejadas por cada deliberação. (OF 31/2015 reiterado pelo OF. 71). O CRESS que não 71 
apresentar a planilha preenchida discutirá o conteúdo de suas ações e deverá se comprometer 72 
enviar a planilha, posteriormente, sob o risco de dificultar a metodologia do evento bem como 73 
não ter suas ações registradas no Encontro Nacional. A deliberação cumprida não será 74 
excluída, e sim registrada no Relatório. Resgatar o significado do monitoramento - documento 75 
“Grupo de Trabalho sobre a Revisão da Metodologia de Trabalho dos Encontros Regionais 76 
Descentralizados e Encontro Nacional CFESS/CRESS”. Metodologia aprovada em plenária 77 
realizada em 6/9/13 no 42º Encontro Nacional CFESS/CRESS. Encaminhamento: As 78 
deliberações foram discutidas e registradas diretamente no instrumental de monitoramento por 79 
eixo temático por cada comissão. Preparar Kit subsídios para os descentralizados, enviar para 80 
as conselheiras/o. Monitoramento Cofi. Questões polêmicas. Deliberação 1 - Participação do 81 
CFESS nas oficinas regionais sobre o SUAS e o Sistema de Justiça. Encaminhamento: Solicitar ao 82 
MDS resultado das oficinas regionais. Inserir a memória da reunião da COFI no kit para todas 83 
conselheiras/o. Comissão de Ética – Deliberações discutidas e registradas diretamente no 84 
instrumental de monitoramento. Encaminhamento: Inserir no Kit conselheiras para os 85 
descentralizados: Planilha de monitoramento das deliberações. Quadro do acompanhamento 86 
dos PL acrescentar o PL 122, e o PL da remuneração do estágio. Comunicação – Deliberações 87 
discutidas e registradas diretamente no instrumental de monitoramento. Encaminhamento: 88 
Deliberação 13 – sugestão de que a deliberação seja remetida para comissão adm-fim, trata de 89 
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estrutura e logística de comunicação vinculada a orçamento. Site comemorativo dos 80 anos 90 
(reunir materiais nesse site) o lançamento da campanha por mais que seja parecida tem caráter 91 
de: reciclar a ideia do profissional de luta profissional presente articulado com 80 anos; a 92 
campanha reforçando 80 anos, com todas as formas de chamar atenção dos profissionais e da 93 
mídia; enfrentar todos os desafios, luta sem perder a direção; ideia de valorização da profissão 94 
e dar visibilidade; incluir na campanha atividades CBAS, memorial, site específico, 95 
finalização do processo de luta memória e resistência. Seguridade – Deliberações discutidas e 96 
registradas diretamente no instrumental de monitoramento. Deliberação 5 – Carta de Brasília 97 
situada na seguridade mais não é da comissão, definir o melhor local para vinculação dessa ação. 98 
Encaminhamento: Apreciar nos descentralizados a retirada da Carta dos eixos temáticos e 99 
vinculação à mesa de conjuntura. Formação – Deliberações discutidas e registradas 100 
diretamente no instrumental de monitoramento. Encaminhamento: rever redação das 101 
deliberações, indicar nos descentralizados a necessidade de revisão da redação sem impactos 102 
no conteúdo, em relação às ações e atividades do Plano de Lutas. Enviado ofícios aos CRESS 103 
para resposta e identificado dificuldade de resposta dos CRESS, e a própria dificuldade em 104 
relação ao EaD. Descentralizados – Impossibilidade de participação de Juliana nos descentralizados. 105 
Reorganização da representação do CFESS, considerando o alto custo das passagens 106 
especialmente para Rio Branco. Centro-Oeste - Cuiabá/MT- 2 a 5 de julho: Sandra, Daniela 107 
Neves, Esther, Hirley, Solange. Norte - 9 a 11 de julho – Rio Branco/AC: Maurilio, Dani 108 
Castilho, Sandra, Nazarela, Tania. Sul - 16 a 18 de julho – Curitiba/PR: Bernadette, Esther, 109 
Josiane, Raquel, Valéria. Sudeste - 23 a 25 de julho - São Paulo/SP: Tânia, Maurilio, 110 
Alessandra, Daniela Neves, Esther, Marlene, Maurilio, Solange Tania, Juliana. Nordeste - 23 111 
a 26 de julho – Salvador/BA: Erlenia, Josiane, Nazarela, Raquel, Sandra, Valéria. 112 
Encaminhamento: Consultar possibilidade de Daniela Neves não participar do descentralizado 113 
da Região Sudeste. No dia 20, participaram da reunião os Senhores/as Conselheiros/as 114 
Maurilio, Solange, Erlenia, Raquel, Hirley, Valéria, Marlene, Tânia, Dani Castilho, 115 
Bernadette e Esther, as Assessoras Adriane, Cristina e Zenite, e a Assessora Jurídica Sylvia 116 
Terra. Monitoramento Deliberações Adm-Fin – Deliberações discutidas e registradas 117 
diretamente no instrumental de monitoramento. Encaminhamento: Assessoria contábil 118 
calculou o reajuste da anuidade em 8%. Inserir no Kit conselheiras/o as planilhas de evolução 119 
das anuidades entre 2000 até 2015. Solicitar informação de cada CRESS sobre o valor de 120 
anuidade de 2015. Informes – Moção de repúdio CNAS posicionando-se contrário ao PLC 30/2015 em 121 
tramitação no Senado, por considerar um retrocesso em relação à conquista e garantia de direitos das pessoas 122 
com deficiência ao mundo do trabalho. Eleição Conselho LGBT. CFESS foi habilitado no segmento 123 
IV. São 2 vagas e tem 3 entidades candidatas – CFESS, CFP e OAB. Necessita discussão 124 
política. Marylucia Mesquita representará o CFESS na assembleia de eleição no dia 30 de 125 
julho. Assessora Cristina acompanhará a eleição. Assessora Cristina participará como 126 
observadora da próxima reunião do CNDC/ LGBT com Marylucia, nos dias 25 e 26 de junho. 127 
Reunião do Comitê dos 10% do PIB para Educação. Em Brasília - 7 de julho, a confirmar. Após 128 
confirmar a data, providenciar vinda de Erlenia. Reunião na UNILAB, dia 3 de julho, para tratar de 129 
abertura do curso de Serviço Social. Agenda em conjunto com o CRESS-CE e ABEPSS. Reunião 130 
será na cidade de Redenção (interior do CE). Providências de viagem. Reunião do Conselhinho 131 
para discutir EaD em 30 de julho. Providências de viagem. Participação de Erlenia. 24 e 25/6 – 132 
Comemoração dos 65 anos do curso de SS na UECE. Erlenia participará. CRESS – AL recebeu a notificação 133 
de auditoria da CGU. Foram encaminhados dois questionários para coleta de dados: Questionário 134 
de avaliação de controles internos – Licitações e contratos e Questionário de avaliação de 135 
controles internos – gestão de pessoas. Enviar a documentação recebida ao CRESS-GO que 136 
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também receberá a visita da CGU para conhecimento e preparação. Relações Internacionais – 137 
Deliberações cumpridas parcialmente, monitoramento por meio do formulário. Relatório da Comissão de 138 
Inquérito do CRESS-PA. O relatório está dividido em partes: Administrativo-Financeiro; 139 
Fiscalização/Relações de trabalho, questões políticas, questões jurídicas. Assessoria jurídica 140 
do CFESS já identificou irregularidades nos processos de licitações. Há elementos que 141 
indicam a necessidade de encaminhar do relatório ao MP para apuração de responsabilidades. 142 
Encaminhamento: Concluir o relatório da comissão até 30 de junho e enviar para as 143 
conselheiras. Leitura pelas conselheiras até o dia 15 de julho. Assunto de caráter sigiloso. 144 
Observar principalmente as questões de mérito. Encontro Regional Serviço Social, Relações 145 
Fronteiriças e Fluxos Migratórios – Reunião da comissão organizadora do CFESS - 27 de abril. 146 
Apresentado o projeto e programação dos seminários regionais e do nacional. Reenviar o 147 
material para leitura das conselheiras. Comissão organizadora. O CRESS/PA sinalizou 148 
dificuldades para compor a comissão apenas com conselheiras devido ao esvaziamento da 149 
gestão; poderão ser convidados profissionais de fora do CRESS que tenham acúmulo na 150 
temática? Para a discussão da programação poderão ser incorporados representantes de outros 151 
CRESS que tenham fronteiras em seus estados ou fluxos migratórios (MS, RS, SP). Solicitar 152 
aos CRESS que sediarão os Descentralizados o envio da programação. Assuntos Jurídicos – Parecer Jurídico 153 
02/15. Assunto: Desaforamento nº 06/14 de denúncia ética protocolizada perante 154 
CRESS/Arguição de impedimento do CRESS da 12ª Região, processar e julgar a denúncia. 155 
Alegação de impedimento – deferimento do desaforamento. Acatado o Parecer e os 156 
esclarecimentos prestados pelo CRESS. Desaforar para CRESS/11ª Região/PR. Parecer 157 
Jurídico nº 17/15. Assunto: Supervisão Direta de Estágio em Serviço Social. Abrangência do 158 
conceito “quadro de pessoal da entidade concedente do estágio”: 1. Cargos em Comissão; 2.  159 
Trabalhador Temporário. Acatado o Parecer. Encaminhar para todos os CRESS, 160 
acompanhado de ofício administrativo. Levantamento de informações sobre as situações em 161 
que o/a assistente social é contratado de forma terceirizada. Parecer jurídico nº 18/15. 162 
Assunto: Consulta sobre a legalidade de exigir que a supervisão acadêmica seja realizada de 163 
forma presencial no estágio no Ensino na Modalidade a Distância/ EAD. Supervisão 164 
acadêmica e de campo, devem se configurar em ação conjunta, integrando planejamento, 165 
acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Acatado o Parecer. 166 
Encaminhar a todos os CRESS com ofício administrativo. Discutir na COFI e Formação, os 167 
possíveis desdobramentos. Parecer jurídico nº 19/15. Assunto: Consulta sobre possibilidade 168 
de figurar mais de 1 (um/a) assistente social denunciado/a em uma única denúncia ou 169 
processo ético/Alegação de omissão normativa/conexão e continência - interpretação deve ser 170 
feita a partir da utilização da analogia, da jurisprudência, dos princípios que regem o direito 171 
processual numa perspectiva democrática, de ampliação do acesso, de economia processual, 172 
de isonomia e outros. Acatado o Parecer. Encaminhar a todos os CRESS com ofício 173 
administrativo. Parecer jurídico nº 22/15. Assunto: impossibilidade de aplicação de duas 174 
penalidades no âmbito dos processos éticos que tramitam no âmbito dos CRESS, em primeira 175 
instância e do CFESS, na qualidade de instância recursal. Bis in iden - repetição (bis) de uma 176 
sanção sobre o mesmo fato (in idem). Acatado o Parecer. Encaminhar a todos os CRESS com 177 
ofício administrativo. Parecer jurídico nº 20/15. Assunto: Consulta sobre procedimentos para 178 
anulação de registro. Inscrições foram deferidas antes do conhecimento das irregularidades, 179 
cujos requerentes receberam suas cédulas profissionais para o exercício profissional. O 180 
Parecer não foi concluído devido à falta de alguns documentos comprobatórios para análise. 181 
A Assessora Sylvia indicará os documentos faltantes a ser solicitado ao CRESS. Renovação 182 
do contrato da Assessora Jurídica Sylvia Terra. Aprovada a renovação por mais um ano, a 183 
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partir de 31 de maio, aplicando o reajuste de 11%. Assuntos Jurídicos (Vitor) – Manifestação 184 
Jurídica Nº 44/2015-V. Assunto: Minuta de Resolução sobre mecanismo de inutilização de 185 
documentos de identidade profissional. Aprovada a Resolução. Publicar no DOU. Encaminhar 186 
aos CRESS com ofício administrativo. Manifestação Jurídica Nº 45/2015-V. Assunto: Minuta 187 
de Resolução sobre a prorrogação do início do prazo previsto na Resolução CFESS Nº 696, 188 
de 15 de dezembro de 2014. Resolução já publicada e encaminhada aos CRESS. Conselho 189 
Pleno referenda a aprovação. Manifestação Jurídica Nº 47/2015-V. Assunto: Manifestação 190 
Jurídica sobre consulta da assessoria jurídica do CRESS MT. Atacada a Manifestação. 191 
Encaminhar ao CESS-MT com ofício administrativo. Manifestação Jurídica Nº 48/2015-V. 192 
Assunto: Manifestação Jurídica sobre consulta da assessoria jurídica do CRESS BA. Acatada 193 
a Manifestação. Encaminhar ao CRESS-BA com ofício administrativo. Manifestação Jurídica 194 
Nº 49/2015-V. Assunto: Manifestação Jurídica sobre consulta do CRESS AM/RR. Solicitar 195 
informações complementares. Assunto correlato ao tratado no Parecer Jurídico 20/05 (de 196 
Sylvia Terra) Manifestação Jurídica Nº 52/2015-V. Assunto: Minuta de Resolução para 197 
prorrogação de prazos previstos na Resolução CFESS Nº 704, de 23 de março de 2015. 198 
Resolução já publicada. Conselho Pleno referenda a aprovação. Manifestação Jurídica Nº 199 
54/2015-V. Assunto: Minuta de Resolução que altera a Resolução CFESS nº 510/2007 para 200 
incluir atribuições ao cargo de Coordenador Financeiro. Publicar DOU. Demandas jurídicas 201 
para o Assessor Vítor. Consulta do CRESS-PA (mensagem eletrônica recebida em 18/06/15). 202 
Solicita orientação sobre processo licitatório relativo a diversos serviços, necessários ao 203 
funcionamento do CRESS. A consulta revela as grandes dificuldades enfrentadas pelo CRESS 204 
do ponto de vista administrativo e político. Existem vários procedimentos realizados que 205 
demandam orientações em caráter urgente. Gestão esvaziada/ contratações de serviços sem 206 
andamento. Proposta de visita in loco com a presença do assessor jurídico Vitor, o assessor 207 
contábil Vilmar e a conselheira Daniela Castilho para orientar sobre os procedimentos 208 
administrativos e contábeis. Proposta dia 29 e 30 de junho. Consultar o assessor Vilmar sobre 209 
as datas. Providências de viagem para os assessores. Ofício CRESS – PA N. 067/15 de 7 de 210 
abril de 2015. Seccional de Santarém encontra-se fechada por falta de funcionário 211 
administrativo. Indagam ainda sobre Recomposição da direção. Elaborar manifestação 212 
jurídica, respondendo ao ofício. Estudar a possibilidade do CFESS utilizar o Sistema de 213 
Concessão de Diárias e Passagens (utilizado por órgãos públicos). Situação do CRESS-RN. 214 
Impasse no encaminhamento do acordo coletivo dos funcionários. Assessoria contábil do 215 
CFESS fez uma orientação quanto ao acordo coletivo. Na comissão Adm-Fin foi discutido e 216 
respondido por ofício, encaminhando sugestões. Adm-Fin – Reunião do GT Inadimplência. 217 
Convocar GT para 10 de agosto, para finalizar a elaboração da Política Nacional de Combate 218 
à Inadimplência. Discussão política sobre a Resolução CFESS que trata de suspensão por 219 
débito. Providências de viagem para conselheiras do GT/CFESS e a assessora do GT, 220 
Marinete Moreira. Existe Manifestação Jurídica elaborada por Sylvia sobre a possibilidade de 221 
cobrança de inadimplentes por Protesto. Enviar Manifestação Jurídica 06/2009 para Esther, 222 
Sandra Teixeira, Vitor. Acrescentar essa manifestação ao conjunto das normativas sobre 223 
inadimplência e encaminhar ao GT. Modelo da nova carteira profissional. Frente terá somente 224 
o brasão. Cor verde, porém, com variações de tonalidade. Imagem da árvore em marca d’água 225 
somente no verso da carteira. Nome do CFESS por extenso no verso. Aumentar a fonte da 226 
letra. Na campanha de divulgação, explicar o significado da árvore, como uma representação 227 
presente na capa do CEP e seu significado. Encaminhar para a empresa G & D essas 228 
indicações. A partir do próximo Pleno o serviço de lanche será contratado pela empresa que 229 
presta serviço para o CFESS. Para o Pleno e para outras reuniões. Votação da PEC 171/93 na 230 
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Câmara dos Deputados dia 30 de junho. Providências de viagem para a vinda de Cheila Queiroz. 231 
Informes – 30 horas – Solicitação a partir do CRESS AM articulação com SINASEFE pautar 232 
ação conjunta CFESS/ SINASEFE/ FASUBRA implantação 30 horas. Reunião ocorrida entre 233 
as entidades no dia 15/06, participação da assessora Cristina. Foi entregue cópia da ação 234 
promovida pelo CFESS junto à Justiça Federal do DF e informado a decisão de 235 
improcedência de mérito. O CFESS recorrerá da decisão. Alguns institutos implementaram as 236 
30horas. Observou-se que o SINASEFE está tendo um diálogo com o CRESS/AM. 237 
Encaminhamentos: reunião das três entidades com MPOG, entender porque anulação da 238 
Portaria. Marcar conversa entre o assessor jurídico do SINASEFE e Sylvia Terra, 239 
provavelmente, no início de julho para discutir outras estratégias. Elaborar e enviar ofícios aos 240 
CRESS para divulgar as informações, mesmo antes da reunião com o MPOG. Elaborar 241 
matéria no sitio do CFESS. Possibilidade de Sylvia Terra reunir-se com o assessor jurídico da 242 
SINASEFE na segunda dia 22/06, após as 16h, ou na terça. Autorizada a alteração de retorno 243 
da Sylvia Terra, do dia 22 para o dia 23 de julho. Providenciar mudança da passagem. Piso 244 
Salarial – Reunião audiência, dia 16/06, com o relator do PL – dep. Adelino Palderney - 245 
Reunião juntamente com o CFESS, a FENAS e Grupo Mobiliza Brasil (articulado pela 246 
assistente social Dalina, do CE). Orçamento é problema para aprovação de piso salarial de 247 
assistentes sociais. Relator do PL 5278/2009 diz que impasse técnico atrapalha tramitação do 248 
projeto na Câmara dos Deputados. Representaram o CFESS, o Maurílio, a Esther e a Cristina; 249 
representantes do sindicato de SP, GO, RJ e CE e do Mobiliza Brasil CE e BA. O deputado 250 
federal ratificou a importância do mérito do PL, mas que a avaliação orçamentária deve ser 251 
realizada e que, neste caso, julgaria improcedente. Enviou requerimento ao MPOG sobre o 252 
impacto nas contas do governo federal até 2018, que deverá, até 30 dias, responder. Houve a 253 
reunião dia 17/06 – com o dep. Raimundo Matos, que está comprometido com a defesa do 254 
piso salarial; o CFESS não esteve nessa reunião, devido as atividades do Pleno. Núcleo de 255 
Parlamentares em Defesa dos/as Assistentes Sociais - pautas para discutir como o legislativo 256 
federal o apoio aos 5 Pls que tramitam na Câmara: Inclusão de AS no Programa Saúde da 257 
Família, quantitativo de AS por áreas de atuação; Piso salarial, Inclusão de AS e psicólogos 258 
na educação básica; condições de trabalho do assistente social (insalubridade e 259 
periculosidade). V Encontro Nacional Serviço Social e Seguridade Social. Encaminhamentos: 260 
discutir a possibilidade de FOTO-DENÚNCIA, estandes de denúncias; inserir na mesa 2 - do 261 
conservadorismo, a participação dos deputados e Jean Wylles e Érica Kokay (da Frente) na 262 
discussão do estatuto da família como debatedor; aprovada a inserção de representantes de 263 
movimentos sociais nas mesas das plenárias simultâneas; defender que a mesa simultânea 264 
sobre a questão urbana seja composta por 3 palestrantes. Possibilidade de reunião da comissão 265 
organizadora, no dia 14 ou 15 de julho. Programação: Dia 1- mesa 1 e mesa 2, Dia 2- 266 
Plenárias simultâneas e organização dos espaços coletivos, Dia 3- mesa 3 e mesa 4. Mesa 1- 267 
Crise do capital e defesa da Seguridade Social no Brasil; ementa: A crise do capital, desmonte 268 
dos direitos sociais, ajuste fiscal privatização, terceirização e precarização do trabalho. A 269 
política macroeconômica, fundo público, desfinanciamento e orçamento da Seguridade 270 
Social: Elaine Behring/Sara Granemann/Valério Arcary; Seguridade Social inscrita na 271 
Constituição Brasileira de 1988. Defesa do Serviço Social por uma Seguridade Social pública 272 
e estatal. A Carta de Maceió como referência do Serviço Social. Desafios para o controle 273 
social democrático brasileiro: Bete Mota; Resgate dos Encontros de Serviço Social e 274 
Seguridade Social, linkando com as duas falas acima (CFESS/CRESS). Mesa 2 - O avanço do 275 
conservadorismo na seguridade social e as implicações na concepção de família: ementa: 276 
conservadorismo a sua influência na seguridade social. Rebatimentos no exercício 277 
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profissional: Silvana Mara/Leila Escorsin/Joseane Soares; os direitos reconhecidos na 278 
legislação brasileira referentes a concepção de família. O Estatuto da família como um 279 
retrocesso nos direitos reconhecidos. Rebatimentos no exercício profissional: Regina 280 
Mioto/Solange Teixeira/Cássia Maria Carloto; Coordenador: articular com a agenda política 281 
do conjunto CFESS-CRESS. (CFESS/CRESS). Inserir na mesa 2 do conservadorismo a 282 
participação dos deputados e Jean Willes e Érica Kokay (da Frente Parlamentar) na discussão 283 
do estatuto da família como debatedor. Mesa 3 - Desafios para o Serviço social na seguridade 284 
social, controle social, organização dos usuários e movimentos sociais Malu ou Sambara 285 
Paula/CE. Desafios para o exercício profissional nos serviços da seguridade social: Yolanda) 286 
Desafios para formação profissional para o trabalho do serviço social na seguridade social 287 
(Raquel Raichelis). Concepção ampliada de Seguridade Social e o protagonismo do Serviço 288 
Social brasileiro entra sua defesa. A seguridade social na perspectiva de totalidade: Maurílio 289 
de Castro Matos/José Paulo Neto. O exercício profissional na seguridade social na sociedade 290 
brasileira hoje. Impactos no projeto ético político do serviço social e desafios para o seu 291 
fortalecimento: Yolanda Guerra/Rosa Prédes. Mesa 4- Condições de trabalho e autonomia 292 
profissional na Seguridade Social: questões para o serviço social. Condições de trabalho 293 
(cargo genérico, formas precarizadas de contratação, ataques/violações das atribuições 294 
privativas da/o assistente social); requisições de sistema de justiça e demais requisições 295 
indevidas; sistema de informação/registro do trabalho profissional, sigilo profissional. Mesa 296 
de síntese e de enceramento: Rosa Prédes e Alessandra (CFESS). Plenárias 297 
simultâneas/temáticas: 1-Reflexão sobre aspectos que perpassam os diferentes segmentos 298 
“não fragmentar a seguridade social”. 2-Impactos para o exercício profissional envolvendo a 299 
interdisciplinariedade e a intersetorialidade. Drogas e Internação compulsória 300 
(proibicionismo): questões para o trabalho profissional de assistentes sociais: Cristina 301 
Brites/Rita Cavalcante. Movimentos sociais – Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos 302 
(MG). Violência e criminalização da pobreza: questões para o trabalho profissional de 303 
assistentes sociais: Luzia de Fátima Baier/Luana Siqueira. Movimentos sociais. Diversidade 304 
sexual e Sexualidades direitos: questões para o trabalho profissional de assistentes sociais: 305 
Guilherme Almeida/Daniela Neves; Movimento CELLOS/MG. Estado Penal e Redução da 306 
maioridade: questões para o trabalho profissional de assistentes sociais: Renato Roseno/Flavia 307 
Piovesan/Erivã Velasco; movimentos sociais – Frente Nacional contra a redução da 308 
maioridade; envelhecimento e Trabalho na sociedade capitalista: questões para o trabalho 309 
profissional de assistentes sociais: Solange Teixeira/Salvea Campelo. Movimento Nacional de 310 
Aposentados e Pensionistas – COPAP. Questão racial e fluxos migratórios na 311 
contemporaneidade, xenofobia: questões para o trabalho profissional de assistentes sociais: 312 
Raquel Santos Sant’Ana, Magali Silva Almeida/Rosely Rocha.  Movimento social. Consultar 313 
a Magali se tem grupo representativo em MG. Povos e resistências culturais: questões para o 314 
trabalho profissional de assistentes sociais: Teresa Cristina Santos Martins/Marlise 315 
Vinagre/Joaquina Barata. Movimento social – MAB. Acessibilidade e direitos: questões para 316 
o trabalho profissional de assistentes sociais: Jeane Ferraz/Jussara Rosa Silva. Movimento 317 
social. Plenárias simultâneas/Políticas: ementa. Convidado 1 Análise de conjuntura que 318 
envolve a respectiva política: impactos da contrarreforma do Estado e a desconstrução dos 319 
direitos sociais. Convidado 2 - Demandas e desafios postos ao exercício profissional do/a 320 
assistente social. Articulação com os movimentos sociais. Papel do coordenador: fazer 321 
articulação com os mecanismos de controle social. Previdência Social: Lúcia Lopes/Márcia 322 
Emília/Ana Cartaxo. Saúde: Inês Bravo/Valéria Correia; Raquel Cavalcanti. Coordenação- 323 
Viviane Arcanjo/Ruth Bitencourt. Assistência Social: Ivanete Boschetti/Berenice, Carmelita 324 
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Yasbek/ Raquel Raichelis. Coordenação: Jucileide Nascimento/Douglas. Educação: 325 
Erlenia/Ney Almeida; Eliana Bolorino. Coordenação: Leonardo David/ Valeria Coelho. 326 
Política Urbana: Tania Diniz e Rosangela Paz, Joana Valente/Sandra Helena Cruz. 327 
Coordenação Kátia Madeira/ Maria de Fátima Gottchalg. Trabalho e Renda: Giovanni 328 
Alves/Mauro Iasi e Sandra Oliveira/Rosangela Batistoni. Coordenação: CFESS/Thiago 329 
Prisco. 8. Sistemas de informação das políticas de seguridade e trabalho profissional de 330 
assistentes sociais. Seguridade Social, sistemas de informação e registro do trabalho 331 
profissional dos assistentes sociais. Maurilio Matos e Marinete Cordeiro Moreira. Tempo de 332 
exposição 1h30min. Infraestrutura e Orçamento/Financiamento - 15% estudantes = 267. 10% 333 
convidados =151. 85% profissionais= 1.362. Previsão de valor da inscrição: 267 estudantes = 334 
60,00 = 16.020,00, 1.362 profissionais = 120,00= 163.440,00, Total = 179.460,00. - 335 
Aprovado pelo Conselho Pleno os valores das inscrições. Custo total do evento 336 
R$450.000,00. Arrecadação (inscrições) R$179.460,00. Faltam R$270.000,00. Investimento 337 
do CFESS R$250.000,00. Investimento do CRESS/MG R$20.000,00, podendo chegar até 338 
R$35.000,00. Previsão de orçamento máximo do evento em R$450.000,00. O GT 339 
administrativo financeiro elaborará a planilha detalhada de custos do evento. Elaborar carta 340 
com solicitação de descontos, e repassará para comissão do CRESS para negociação junto à 341 
empresa que administra o Centro de convenções. O evento repassará aos palestrantes diárias 342 
para cobertura de despesas com alimentação e transporte. Não trabalhará com honorários. 343 
Negociar com a empresa do Centro de Convenções descontos no valor do aluguel do evento. 344 
A partir da apresentação da planilha real dos custos, a comissão avaliará outras estratégias de 345 
redução de custos. Em princípio, não será trabalhada a perspectiva de patrocínio. Após 346 
conclusão da licitação, convidar a empresa para a próxima reunião da comissão e solicitar da 347 
empresa apresentação de uma proposta para realização do evento. Sistema de Inscrição – 348 
empresa do Maciel (São Paulo). Aprovada a representação/ida de um assessor de 349 
comunicação na próxima reunião da comissão organizadora. Definir o nome. Participação em 350 
eventos dos CRESS – O CRESS MG/Seccional de Juiz de Fora está realizando Curso de 351 
Extensão e convidou a conselheira Marlene para participar de capacitação para assistentes 352 
sociais conselheiras/os com a temática sobre CNAS seus desafios - afirmação da Política de 353 
Assistência. Informada que receberia pró-labore. Respondeu com negativa de receber pró-354 
labore embora não tenha sido convidada como conselheira. Importância de orientação única 355 
do CFESS. As/os conselheiras/os quando chamadas/os para representação do CFESS, a 356 
entidade que convida custeia as despesas com deslocamento. Importância de diferenciar 357 
trabalho e militância. Trabalho por conhecimento técnico, do ponto de vista legal não tem 358 
problema. Existe uma orientação do CFESS no estatuto do conjunto de que no âmbito do 359 
conjunto CFESS/CRESS, o/a conselheiro não pode prestar serviço remunerado para os 360 
CRESS, pois pode ser considerado favorecimento. O trabalho de conselheiro/a não pode ser 361 
remunerado. Coletar depoimentos no Descentralizado sudeste e solicitar coleta por assessorias 362 
de outras regiões. ADM-FIN – Encaminhamento para contratação pesquisadores para a 363 
pesquisa perfil profissional. Proposta de contratação de assistentes sociais especializados por 364 
temática para contribuição no processo de elaboração de questionário e na análise dos dados 365 
coletados na pesquisa. Contratar 5 pesquisadoras sendo uma de cada região do país: Norte – 366 
Joaquina Barata, Nordeste - Rosa Predes, Centro-Oeste – Ivanete Boschetti, Sudeste - Raquel 367 
Raichelis, Sul - Ivete Simionato. Contratação de um estatístico- Leonardo. Contrato de 368 
dispensa de licitação. Prazo da contratação: De julho de 2015 a maio de 2017. Acrescentar no 369 
cadastro obrigatório auto declaração do profissional sobre informação prestada no 370 
cadastramento. Encaminhamento: contratação das 5 profissionais e um estatístico. Aprovação 371 
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de duas reuniões com a equipe. A primeira reunião nos dias 11 e 12 de agosto a outra a 372 
definir. Providências de passagens. Contrato IMPLANTA – Aditamento contrato 373 
IMPLANTA proposta R$85.000. A empresa que fará o hotsite insira a pesquisa ao tempo da 374 
contratação de estatístico e contratação de profissionais para contribuir na elaboração da 375 
pesquisa e análise de dados (já copilados) conforme área de conhecimento. Encaminhamento: 376 
reunião com a Implanta dia 23/06 pela manhã para tratar do contrato, desenvolvimento da 377 
pesquisa do perfil profissional. Reunião da Comissão Adm-Fin e Assessor Vilmar Medeiros 378 
dia 11/08 às 14h. Livro do curso de especialização. Disponibilizar no site do CFESS e das 379 
entidades. Encaminhamento: Proposta para repassar para ABEPSS para que ela faça a 380 
produção e distribuição. Diagramar no formato de livros e disponibilizar no site do CFESS. 381 
Dialogar com ABEPSS para inserção no site. Consultar o CEAD para autorização e resgatar 382 
recursos existente remanescente para nova publicação. Política Nacional de Inadimplência – 383 
Conselheiras devem buscar informações em seus CRESS sobre o andamento do processo de 384 
padronização. Eventuais dúvidas devem ser discutidas com o CRESS da região de referência 385 
no GT, e também a Implanta. Cobrança através de protesto em cartório: fazer manifestação 386 
jurídica sobre quando é legal utilizar o protesto, e contrato de empresa. Levantamento de 387 
inadimplência dos CRESS, até o momento três CRESS ainda não responderam: DF, RO, TO. 388 
Proposta de manutenção do GT inadimplência, para o aprimoramento da Política. Prorrogado 389 
o prazo para os CRESS realizarem a padronização até 30 de junho. Encaminhamento: 390 
Convocatória do GT inadimplência para a reunião dia 10 de agosto – providenciar passagens 391 
e diárias. Encaminhar aos CRESS a Pesquisa e diagramação com arte da campanha. 392 
Diagramação das normativas da questão da inadimplência. Texto da Pesquisa a ser enviado 393 
aos CRESS versão preliminar para contribuições; comunicação até 29/06. Contatar Marinete 394 
solicita o texto da Política com inclusões das sugestões. Recadastramento – Dados. 395 
Encaminhamento: Alteração na Resolução 690/2014, que trata do recadastramento, agregado 396 
com a substituição das carteiras profissionais (obrigatória não os novos inscritos e opcional 397 
para os já inscritos) e a pesquisa do perfil (opcional), fundindo os incisos 3 e 4 do art. 4 e 398 
adotar o valor do inciso 2º de modo a indicar que a substituição das carteiras R$72,22 até 31 399 
de dez/2015. Solicitar ao Vilmar a previsão para 2016. Quanto será o custo para o 400 
profissional, quanto ficará para o CRESS e para o CFESS? Valor pago pela nova carteira 401 
R$72,22 até 31 de dez/2015 = ao valor pago hoje. Prazo recadastramento adiado para iniciar 402 
em 14 de setembro. Empresa já está licitada. Campanha de divulgação está em planejamento 403 
junto com a comunicação. Implanta está desenvolvendo o sistema para o recadastramento 404 
profissional. A definir: o roteiro de pesquisa e os dados obrigatórios para o recadastramento. 405 
Haverá um hotsite para o profissional preencher diretamente os seus dados. Solicitar à G & D 406 
(empresa licitada) o fluxo do processo de recadastramento/ pesquisa e substituição das 407 
carteiras. (Compor KIT para os descentralizados). Demanda do Rio Grande do Norte. 408 
Avaliado situação financeira do CRESS RN: recomendada regularização da cota parte ao 409 
CFESS (203.213,84); indicação da concessão do reajuste de 8,41%, sobre os salários e 410 
benefícios, e que o ganho real só seja definido após levantamento da assessoria contábil, em 411 
caso de uma previsão superavitária, o percentual deverá ser concedido de ganho real em caso, 412 
caso contrário esse reajuste será inviável. Encaminhamento: fazer parecer com 413 
recomendações a ser enviado para o CRESS/RN. Encaminhar ofício com recomendações e 414 
manifestações do assessor contábil e jurídico do CFESS, Plano de cargo do CFESS, minuta de 415 
instrumento de contrato emergencial. Formação – Elaborar nota de apoio às greves e 416 
disponibilizar no site junto com matéria sobre a temática. Reunião com SESU e CNE a ser 417 
agendada. Ética – Projeto Serviço Social, Memórias e Resistências. Degravação do 43º 418 
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Encontro – parte dos depoimentos. Edição do vídeo apresentado pela Marilda Iamamoto. 419 
Prazo para o envio dos depoimentos (em torno de 50) - até agosto. Discutir sobre a 420 
diagramação do livro - prazo até outubro. Lançamento podendo ser em abril/16, ou maio/16 421 
ou CBAS. Dificuldade de obter respostas das depoentes. Foram enviados 26 ofícios e temos 422 
apenas 4 depoimentos, além da transcrição do 43º EN. Encaminhamento: Enviar para 423 
conselheiras os 26 nomes dos profissionais depoentes que receberam ofício para resposta ao 424 
questionário. Disponibilizar a opção de resposta livre sobre a temática. Contatar com 425 
profissionais. Fazer contato com ABEPSS para apoio na articulação com as universidades. 426 
Curso de Ética em Movimento. Levantamento do material acumulado nesses 13 anos para 427 
construir material sistematizado. Reunião Tania e assessoria jurídica 31 de julho. 428 
Encaminhamento: Providências passagens para Tania e Sylvia. Sobre os fatos ocorridos em 429 
Canindé – representação CNCD atualização e encaminhamentos. Possibilidade de solicitar ao 430 
assessor jurídico do CRESS CE ir à Canindé/CE para obter a cópia do TCO – CFESS arcaria 431 
com os custos do deslocamento. Encaminhamento: aprovado. CFESS vai arcar despesas para 432 
deslocamento e honorários da assessora jurídica do CRESS/CE. Recursos éticos e 433 
desaforamentos: questões administrativas. Com a previsão de licença maternidade da 434 
funcionária Ester, definir como serão os encaminhamentos. Preocupação com o grau de 435 
equívoco que pode causar. Necessidade de entendimento sobre processos e despachos dos 436 
recursos éticos. Encaminhamento: Contratação de estagiário de direito sob supervisão 437 
semanal do Assessor Jurídico Vitor Alencar. Elaboração de um plano de trabalho. No CFESS 438 
tem um setor jurídico sob responsabilidade da Assessora Jurídica Sylvia Terra e do Assessor 439 
Jurídico Vitor Alencar. A Assessora Sylvia vai dialogar com Vitor para discutirem uma forma 440 
de planejamento e orientação do estagiário e retomar no próximo Pleno. Retornar para a 441 
comissão para avaliação das propostas. Projeto – Cartilhas. Proposta de elaboração de 442 
cartilhas de combate ao preconceito, (série de direitos humanos). Proposta de elaboração de 443 
cartilhas de combate ao preconceito: 5 a 8 páginas. Que seja feita reunião em janeiro de 2016. 444 
Sugestão de temas: como atender a população Trans (Guilherme Almeida). Como atender 445 
gays e lésbicas (Marylucia e Marcos Waldir). Como atender mulheres em situação de 446 
abortamento (Maurilio, Betânia e Verônica). Como atender usuários de drogas (Solange e 447 
Fabíola). Como combater o racismo. Encaminhamento: Aprovado elaboração de projeto 448 
cartilhas de combate ao preconceito. Reunião em janeiro de 2016 com equipe das temáticas. 449 
Reunião extraordinária da comissão de ética em 24 de agosto. Providências de passagens, 450 
hospedagens e diárias. Reunião 21 e 22 de julho em Brasília (Tania, Maurilio e Sylvia Terra). 451 
Providências de passagens, hospedagens e diárias. Cancelamento do julgamento ético dia 24 452 
de agosto. Recursos éticos, 19 de agosto, 07/14 - 10h – Marlene, 08/14 - 14h – Hirley, 09/14 – 453 
16h30 – Erlenia. Quórum: Maurilio, Esther, Bernadette, Encaminhamento: consultar Josiane, 454 
Juliana e Nazarela para participação. COFI – Agendada reunião extraordinária da COFI para 455 
dia 20/07 (de 9h30 às 18h). Pauta: sistematização de informações das deliberações 4, 5 e 7, 9, 456 
deliberação 6 e 8 da AP (sobre condições de trabalho agentes fiscais e observatórios estaduais 457 
das 30h). Objetivo: organizar reunião com assessoria jurídica para Pleno de agosto. 458 
Encaminhamentos: aprovada reunião extraordinária dia 20 de julho com a comissão. A 459 
Assessora Sylvia vai preparar relatório completo sobre a ação judicial 30h. Providências 460 
passagens hospedagens e diárias. Comissão de Seguridade – Convite participação 461 
representação do CFESS no evento internacional: Maconha: usos, políticas e interfaces com a 462 
saúde e direitos, a ser realizado no RJ dias 1 a 3 de julho na Escola de Magistratura do RJ. 463 
Encaminhamento: Tânia participará da reunião. Providências de passagens, hospedagem e 464 
diária. Transcrição de textos das/os palestrantes do evento da previdência. Rearticulação da 465 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
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 

 

Frente Nacional de Drogas e direitos humanos. Encaminhamento: Chamar reunião em São 466 
Paulo com entidades, por ocasião do descentralizado do Sudeste, dia 23/07 às 17h no mesmo 467 
espaço do encontro para a reunião e rearticulação da Frente. Situação de Belo Monte Altamira 468 
– equipe da UFPA fará visita, segunda quinzena de agosto após o pleno 27, 28 e 29 de agosto 469 
e que o CFESS possa acompanhar essa visita refletir papel do SS; que Tania possa participar 470 
dessa visita. Que possa ser articulada uma reunião do Fórum da questão urbana e que a 471 
reunião do fórum possa acontecer em Altamira. CAI Marabá juntamente com CAI 472 
Parauapebas fizeram ofício para defensor público federal, solicitando instalação de Defensoria 473 
Pública da União em Marabá. Que o CFESS agende reunião com defensor para reforçar a 474 
importância de criação das DPUs, principalmente no sul do Pará. Dani Castilho enviará o 475 
texto elaborado pela CAI. Agendar reunião por ocasião do próximo pleno do CFESS entre 20 476 
e 21 de agosto. Comunicação – Lista de prioridades para publicação documentação do 477 
CFESS. Compilação legislação sobre inadimplência; Relatório do perfil do profissional em 478 
situação de inadimplência – enviar até 3ª feira; Documento questão urbana; Incompatibilidade 479 
I; Seminário comunicação 2010; 39º Encontro Nacional 2010; Seminário de Saúde 2009. 480 
Encaminhamentos. Priorizar: Documento sobre questão urbana. Seminário da previdência. 481 
Agenda 2016 - Pensar formato que dê praticidade, leveza, sem alterar o conteúdo tanto a 482 
grande quanto à pequena. Que o conteúdo seja reorganizado para inserir no novo formato. 483 
Pensar no papel das divisórias de forma a deixar mais leve. A agenda grande tem mais saída 484 
que a pequena. Fazer uma única agenda, meio termo. A pequena garante visualizar a semana. 485 
Encaminhamento: manter o formato dessa agenda tanto para a grande quanto para a pequena; 486 
papel mais fino, colorido, mais leve, capa de plástico; a agenda grande pode ser reduzida 487 
proporcionalmente 1cm de cada lado. Pensar outro projeto, outra concepção para 2017. 488 
Avaliar possibilidade de redução das pílulas da agenda pequena. Seminário Trans – 489 
Avaliação: 915 inscrições no site. Foram confirmadas 250 inscrições, um dia antes do evento. 490 
Presença em torno de 290 participantes. Valor do evento R$173.231,80. CRESS: 491 
R$35.000,00. CFESS: R$138.231,80. Dezenove CRESS presentes. Reunião com assistentes 492 
sociais que trabalham com a temática. Fragilidade das relações de trabalho ligados a hospitais, 493 
pesquisa. Formas de trabalho terceirizadas. Troca de experiências, relato sobre pareceres, 494 
posicionamento dos profissionais diante das demandas. Sylvia apresentará normativa para o 495 
trabalho transexualizador. Mesas bastante intensas, momento de aprendizagem, a última mesa 496 
com Cristina Brites, possibilitou diálogo com os movimentos a partir da fala desses. 497 
Representação da ENESSO: pressão em relação aos profissionais que estavam trabalhando. 498 
Importância de confirmação das inscrições com antecedência. Participação online muito 499 
positiva, elogio à Empresa Flatur, grande ganho do seminário para o CFESS. Misto de 500 
história de vida e vivência concreta. Queda de energia no segundo dia gerou redução no 501 
acesso online somente 200 pessoas, considerando o acesso no primeiro de mais de 800 502 
pessoas. Atrito FLATUR com Claudio CRESS, com articulação da comissão organizadora. 503 
Confusão de quem foi contratado/entendimento de que o evento era para quem era trans. A 504 
própria mesa respondeu e também os depoimentos das pessoas que estavam trabalhando foi 505 
fundamental e esclarecedor. Compreender que o evento era para discussão do exercício 506 
profissional e que pessoas foram contratadas para trabalhar. Participação da representação da 507 
Argentina. Colocadas na situação de sujeitos, que o espaço foi fundamental para a luta. 508 
Tendências que existem dentro dos movimentos. Manifestações online muito conservadoras. 509 
CFESS teve postura exemplar na condução dos conflitos. O seminário foi extremamente 510 
politizado. População que sofre mais opressão na sociedade. Ênfase no debate sobre a questão 511 
do nome social. O CFESS pode contribuir fazendo gestões junto ao MDS e Ministério da 512 
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Saúde, para efetivação dessa demanda. Nos próximos encontros manter contratação de 513 
pessoas contemplando a diversidade, foi uma iniciativa importante. Pensar na próxima 514 
reunião da comissão de seguridade, quais ações podem ser encaminhadas pelo CFESS junto 515 
ao MS e MDS, em relação ao uso do nome social. Importância da transmissão online. 516 
Solicitação de apoio – Informe sobre a realização do II Seminário Nacional de Lésbicas 517 
Negras e Bissexuais: “Afirmando identidade para a saúde integral”, no período de 28 a 30 de 518 
agosto em Curitiba/PR. Convida o CFESS para participar do evento como palestrante da roda 519 
de conversa “Educação, Lesbianidade e Religiosidade”. Solicita apoio para reprodução do 520 
relatório final do evento, no valor de R$4.930,00. Aprovado apoio financeiro ao evento; 521 
Alessandra analisará o projeto para definir o valor de apoio do CFESS. Aviso Circular N. 522 
3/GP/TCU – Solicita indicação de responsáveis a serem habilitados no Sistema de Prestação 523 
de Contas (e-Contas). Responder indicando o conselheiro Maurílio, a conselheira Sandra 524 
Teixeira e o funcionário Antônio. Eleição do CNDC/LGBT – Encaminhamento: Reunião do 525 
CNCD/LGBT dias 25 e 26 de junho. Cristina acompanhará a reunião do CNDC/LGBT com 526 
Marylucia. Avaliar representação do CFESS, estratégias de articulação com as outras 527 
entidades. Avaliar por e-mail com as conselheiras. Férias das Assessoras – Cristina – 29 de 528 
setembro a 09 de outubro (10 dias). Zenite – 3 a 12 de agosto (10 dias). CBAS – Temário do 529 
CBAS: 80 anos Serviço Social: passado, presente e futuro- a certeza na frente, a história na 530 
mão. Encaminhamentos: Próxima reunião comissão organizadora do CBAS 30 e 31 de julho. 531 
Providências de passagens. Empresa ALVO será contratada por meio da ABEPSS. A empresa 532 
apresentará na próxima reunião da comissão: Proposta de Arte. Data de realização do CBAS: 533 
05 a 09 de setembro de 2016. Espaço poster foi pensado com uma hora para visitação, em 534 
seguida acontecerá debate em plenária sobre a temática. Constituir na categoria debate mais 535 
horizontal. No plenário para debate dos posters, pensar espaço menor onde as pessoas 536 
pudessem discutir sobre a temática tendo apenas pessoas como referência e não palestrantes. 537 
Eixos organizados de acordo com GTP da ABEPSS. Indicação de nomes. 1ª mesa 538 
Conferência de abertura Marilda, Bete Mota. 2ª mesa Superexploração do trabalho, destruição 539 
dos direitos e a organização da classe trabalhadora. Ermínia Maricatto/Maria Augusta 540 
Tavares/Ricardo Antunes/Sara Granemann/Virginia Fontes. David Harvey/Mészáros. José 541 
Paulo Neto 3ª mesa Projetos Societários em disputa no Brasil e as respostas do Serviço Social, 542 
José Paulo Neto, Ivanete Boschetti/Ivete Simionato/Sâmya. Mesa de Abertura para cinco mil 543 
pessoas. Inscrição prévia para mesa de abertura, pensar em uma forma de confirmação de 544 
participação. Pensar mesa de organização política da categoria em plenária simultânea. Pensar 545 
representação internacional na plenária organização política da categoria. Plenárias 546 
simultâneas. Substituir Plenária sobre Envelhecimento pela Plenária de Organização Política 547 
da categoria. Retirar mesa Serviço Social no enfrentamento às violações de direitos nas 548 
instituições públicas e privadas. O Conselheiro Maurílio fez as considerações finais e, não 549 
havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 550 
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