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Ata da 182ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 
período de 10 a 13 de dezembro de 2015, Gestão 2014 – 2017 – Tecendo na Luta a Manhã 
Desejada 
 
 

Aos dez e treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na Sede do 1 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os/as Conselheiros/as do 2 
Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para 3 
participarem da 182ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme convocação, por 4 
meio da Comunicação Interna CFESS n. 13/2015, de 9 de novembro de 2015, na qual estabelece a 5 
proposta de pauta para apreciação e sugestões. No dia 10 de dezembro de  2015, no período da manhã, 6 
o Conselheiro Maurílio 1. Justificou a ausência das Conselheiras Daniela Castilho, devido a defesa 7 
do doutorado, Alessandra, por motivos de trabalho e Esther, Marlene e assessora Zenite, pela manhã, 8 
por estarem presentes na Conferência Nacional de Assistência Social. 2. Coordenação do Pleno: O 9 
Conselheiro Maurílio tirou as coordenações: naquele dia, ele, Maurílio; no dia 11, Solange, dia 12 e, 10 
dia 13, Hirley. 3. Então, deu início aos assuntos da pauta. Iniciando a avaliação e o Relatório do 44º 11 
Encontro Nacional do Conjunto CFESS- CRESS.  3. Avaliação do Encontro Nacional: A 12 
Conselheira Erlenia pautou os fatos positivos do Encontro Nacional: monitoramento, como a grande 13 
novidade, dando uma divulgação nacional e troca entre as ações realizadas por todos os CRESS; no 14 
CRESS 3ª Região/CE, observou-se que a nova metodologia impactou na forma de participação dos 15 
CRESS, fazendo-os com que passassem a se preocupar com o cronograma das ações. A dinâmica das 16 
moções deve ser revista. A Conselheira Juliana afirmou que as apresentações da coordenação de cada 17 
comissão contribuíram muito na discussão nos eixos temáticos. Mesa de debate - destaque da fala da 18 
Conselheira Josi, representante do CFESS, um marco positivo diante da conjuntura; articulação da 19 
categoria e os movimentos democrático-populares. Dificuldade – participação dos /as convidados/as, 20 
as contribuições foram pontuais, de Marinete e Kátia foram muito positivas, mas houve tensão com a 21 
participação da Marylucia. Indagou qual o objetivo das Cartas dos Encontros Nacionais, se é 22 
necessário todo ano ter uma carta. Em seguida, a Conselheira Raquel falou que, do ponto de vista do 23 
coletivo, foi muito positivo; do ponto de vista Individual, o fato de ter participado de dois 24 
descentralizados contribuiu na participação do nacional. Sobre a elaboração da Carta do Rio de 25 
Janeiro, afirmou ter sido uma equipe coesa e ressaltou a necessidade de se pensar na possibilidade de 26 
os/as convidados/as contribuírem na construção da Carta. A metodologia fez com que os CRESS se 27 
auto avaliassem. Nesse momento, o Conselheiro Maurilio pautou que seria possível repensar no papel 28 
das convidadas neste espaço; tendo em vista que houve um tensionamento com a Mary, já superado. A 29 
Conselheira Josi afirmou que o grande número de moções pode ter sido o reflexo de os/s delegados/as 30 
não poderem propor novas ações; afirmou que a escolha da temática foi acertada, não viu muita 31 
alteração da temática de discussão para o próximo Encontro Nacional. O Conselheiro Maurílio propôs 32 
como temática para o próximo: “Análise de Conjuntura e o impacto/rebatimento na organização 33 
Política do Serviço Social”. A assessora Cristina apresentou sua preocupação com o papel das 34 
representações, que deveriam ser trocas de experiências. Entender a dinâmica do Encontro Nacional, 35 
em contrapartida, mostrar sua função/seu papel como representante do CFESS nas discussões. O que o 36 
CRESS faz com as moções estaduais? Como acompanhar essa ação? A Conselheira Hirley comunicou 37 
que sua não participação se deu por problemas de saúde, não a impedindo de entrar em contato com a 38 
base e com os Conselheiros/as do CRESS 21ª Região/MS que participaram, sendo a avaliação feita 39 
muito positiva. A Conselheira Juliana fez uma observação sobre a importância de se reunir com as 40 
representações de entidades (ABEPSS e ENESSO) e com as convidadas, antes do Encontro Nacional, 41 
para dar objetivo às suas participações. A Conselheira Daniela Neves afirmou ter tido uma sensação de 42 
esperança dos CRESS em retomar o documento Bandeiras de Lutas, no próximo Encontro Nacional; 43 
disse que não ficou tão explicito que a Bandeira de Lutas é apenas parte das ações do Conjunto. A 44 
Conselheira Valéria abordou a questão das moções, dizendo necessário pensar na metodologia de 45 
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elaboração e aprovação destas. Após as exposições, o Conselheiro Maurílio pautou os 46 
encaminhamentos para a Comissão de Organização do 45º Encontro Nacional: a) Reunião agendada 47 
para discussão da metodologia do Encontro Nacional (ver na memória anterior); b) Pautar a discussão 48 
da “Bandeira de Lutas”, se será ponto de alteração no próximo Encontro Nacional; c) Tema indicativo 49 
para o Encontro Nacional: “Análise de Conjuntura e o impacto/rebatimento na organização Política do 50 
Serviço Social”. d) quando enviar o Relatório, incluir no ofício, informações sobre a metodologia, 51 
orientação de que continuem preenchendo a planilha de monitoramento. Então foi apresentada a 52 
Estrutura do Relatório, pensado por Esther e Cristina: a) Programação; b) Apresentação; c) Sobre o 53 
processo de monitoramento dos Descentralizados d) Conteúdo dos eixos, e) Reorganização da agenda 54 
permanente, f) Texto da Bandeira de Lutas, g)  Ações estratégicas continuadas, h) Texto sobre o 55 
monitoramento geral feito pela Conselheira Josi, i)Deliberações, j) Composição dos Grupos de 56 
Trabalhos,  k) Carta do Rio, l) Anexos, m) Moções, n) Regimento Interno, o) Poesias formulários 57 
utilizados, p) Encaminhamentos, q) Análise sobre as pizzas nas planilhas. Foi deliberado que as 58 
Conselheiras Josi e Raquel enviarão para os/as Conselheiros/as, antes do dia 23 de dezembro e que a 59 
data de envio dos relatórios aos CRESS será em 10 de janeiro. O Conselheiro Maurilio então passou 60 
para o próximo ponto de pauta: 4.  Avaliação do 5º Encontro Nacional de Seguridade Social: A 61 
Conselheira Josi colocou que, de modo geral, foi acertado, bom público, os temas interessantes, 62 
todavia houve o tensionamento que pode rebater no CBAS, que foram os temas fragmentados. A 63 
Conselheira Valéria avaliou o seminário como bom, e a metodologia e os temas abordados, acertados; 64 
ressaltou que foram necessários alguns ajustes, que não prejudicaram os debates. A Conselheira 65 
Solange disse que houve alguns percalços (a falta de comunicação entre os componentes da comissão 66 
organizadora trouxe alguns apertos desnecessários), avaliou que na mesa sobre o racismo, a 67 
representante Magali não preparou a fala, chegando atrasada e que o outro representante também fez 68 
uma análise superficial; a Raquel Santana, da ABEPSS, foi a salvadora da mesa. A Conselheira 69 
Bernadette falou sobre a mesa sobre o idoso que teve um debate excelente, as duas representações 70 
mostraram muito domínio, com viés crítico marxista. A Conselheira Juliana que não pôde participar, 71 
disse ter acompanhado o debate pelo whatsapp e recomendou a não fragmentação dos debates/temas. 72 
A Conselheira Raquel voltou a afirmar que categoria das assistentes sociais é ousada quanto aos 73 
debates, diante da atual conjuntura, e que a Plenária da Acessibilidade, embora com certo conflito com 74 
uma das palestrantes, na sua metodologia de apresentação, foi tranquila e que a Plenária da 75 
Previdência, as apresentações foram excelentes, mas heterogêneas. Lembrou que embora não tenha 76 
sido prevista na programação inicial, houve a reunião do INSS, solicitada pela categoria. A 77 
Conselheira Erlênia parabenizou a comissão pela organização e os debates da mesa; ressaltou que a 78 
Plenária sobre a criminalização da pobreza, a palestrante Luana Siqueira fez uma fala excelente; 79 
reiterou a importância de transversalizar os debates. A Conselheira Tânia comunicou que o evento 80 
atingiu os objetivos, público total em 1177, destas, 40 foram novas inscrições. Informou que na 81 
plenária das drogas o debate foi muito bom e a plenária da questão urbana houve uma tensão da 82 
comissão da questão urbana de MG. A assessora Cristina reafirmou o acerto do conteúdo, mesmo com 83 
a grande quantidade de plenárias e disse que percebeu que os palestrantes das plenárias não seguiram a 84 
emenda sugerida; sendo a última mesa geral, repetitiva. Disse que a palestrante Raquel Raichelis foi o 85 
destaque dessa mesa. Já na Mesa da Assistência, o destaque foi a apresentação da Ivanete Boschetti. A 86 
organização interna funcionou bem e reiterou que o grande destaque foi a Mesa de Maurílio e 87 
Marinete. A Conselheira Daniela Neves reiterou as falas anteriores e parabenizou a organização e 88 
comissão do evento, destacou a plenária sobre o Estado Penal e Redução da Maioridade Penal, sendo 89 
excelente o debate. Na plenária sobre o LGBT, disse que o palestrante Guilherme Almeida deixou a 90 
desejar, com fala superficial. Destacou a importante contribuição da apresentação da Mary. Lembrou 91 
que não houve ementa para as plenárias e sim um título, assim, faz-se necessário pensar em novas 92 
elaborações. A assessora Adriane destacou o importante trabalho da Zenite durante todo o processo de 93 
organização e execução do evento e a importância do trabalho em equipe tanto dos/as funcionários/as 94 
como dos conselheiros/as. A Conselheira Hirley disse que tentou contribuir da melhor forma e 95 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
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 

 

destacou o trabalho dos /as companheiros/as do CFESS; a intersetorialidade e a transversalidade foram 96 
trabalhadas em todas as mesas, mesmo com a segmentação dos temas; destacou a importância da 97 
inserção da categoria nos movimentos sociais e nos conselhos de controle social; sobre a importância 98 
da reunião do grupo do INSS, devido às mudanças na Divisão do Serviço Social dessa instituição. O 99 
Conselheiro Maurílio disse que estava na plataforma de gestão, mas sua formatação foi praticamente 100 
um mini Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais/CBAS, poderia ter sido um evento menor, 101 
todavia, devido ao seu formato, pode ser considerada uma vitória em público e temas; ressaltou a 102 
importância de discutir a profissão com a própria categoria; achou que foi um ensaio para o CBAS, 103 
dando maior segurança para as mudanças em 2016 e escolhas de nomes para convidar, e afirmou que 104 
falas da profissão, do cotidiano dialogam muito mais com a categoria. A Conselheira Valéria 105 
apresentou esclarecimentos sobre as confusões relatadas, deixou registrado que os últimos dias antes 106 
do pleno foram pesados, o que causou certo mal-estar na comissão organizadora. A Conselheira 107 
Sandra parabenizou o coletivo de Conselheiros/as e funcionários/as do CFESS na organização e 108 
execução do evento; sentiu por não ter sido filmada as apresentações nas plenárias e decepcionada com 109 
a postura do Giovani Alves no evento. A Conselheira Nazarela afirmou ter participado um pouco mais 110 
da comissão organizadora no final; e presenciou muita preocupação de Zenite e Valéria em alguns 111 
acompanhamentos; um grande empenho de toda a equipe, avaliou que as plenárias foram um acerto e 112 
que a categoria gosta das minúcias, mesmo fragmentando os temas, eles gostam de saber dos detalhes; 113 
ratificou que foi oportuna a reunião do INSS, mas poderia ter sido mais bem planejada. 3. Assuntos 114 
Contábeis: O Assessor Contábil Vilmar Medeiros deu início a apresentação dos balancetes do CFESS, 115 
referentes aos meses de outubro e novembro, sendo estes, aprovados por unanimidade, pelo Conselho 116 
Pleno. Posteriormente, apresentou a situação do CFESS no Quadro Demonstrativo da Execução 117 
Orçamentária e Financeira, de outubro e novembro de 2015. Informou que o CFESS arrecadou até o 118 
mês de novembro R$ 7.254.757,92, com um superávit de R$ 1.546.611,04 e um saldo disponível de 119 
R$ 5.381.185,70, com um valor a se pagar de R$ 2.147.328,48 e um superávit financeiro de R$ 120 
3.233.857,22. Quantos aos Fundos, o demonstrativo do saldo foi: Fundo Sede R$ 344.498,96, Fundo 121 
Eventos R$ 182.734,00, Fundo Capacitação R$ 229.059,61, Fundo Nacional de Apoio CFESS/CRESS 122 
R$ 775.798,67 e Fundo Recadastramento R$ 390.973,30. O Assessor Contábil Vilmar Medeiros, em 123 
relação à cota-parte disse que o CRESS 26ª Região/AC não procedeu nenhum repasse em 2015; 124 
CRESS 16ª Região/AL deixou de compartilhar junho e setembro/15, o CRESS 15ª Região/AM só não 125 
compartilhou jan/15, CRESS 24ª Região/AP apenas repassou a cota-parte de fevereiro/15, CRESS 5ª 126 
Região/BA estava em dia, CRESS 3ª Região/CE deixou de compartilhar a partir do mês de julho/15, 127 
CRESS 8ª Região/DF só repassou a cota-parte referente aos meses de janeiro e março /2015, CRESS 128 
22ª Região/PI não compartilhou apenas janeiro/2015, CRESS 14ª Região/RN não procedeu nenhum 129 
repasse, CRESS 23ª/RO repassou apenas janeiro e setembro /2015, CRESS 10ª Região/RS não 130 
compartilhou apenas o mês de abril/15, CRESS 18ª Região/SE só repassou cota-parte de janeiro e 131 
abril/15, CRESS 9ª Região/SP faltou repassar o mês de abril, o CRESS 25ª Região/TO repassou cota-132 
parte referente apenas o mês de março /15, quanto aos CRESS ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, 133 
PE, PR, RJ, SC todos estavam corretos e em dia. Comunicou que foi enviado aos CRESS, um oficio 134 
explicando a importância da cota-parte e que o repasse não poderá ser automático. 4. Conselho Fiscal: 135 
A Conselheira Juliana lembrou que a discussão sobre o valor das diárias está sendo estudada pelo 136 
Assessor Jurídico Vitor Alencar. Passou então a apresentar o histórico de repasses do CRESS 14ª 137 
Região/RN, dizendo que o conselho fiscal está sugerindo a Diretoria do CFESS contatar este CRESS 138 
por não estar cumprindo com os contratos. Relatou a visita ao referido CRESS realizada pelas 139 
Conselheiras Esther e Dani Neves e Assessor Jurídico Vitor Alencar e Assessor Contábil Vilmar 140 
Medeiros: a gestão do CRESS reconheceu que a solicitação de auditoria era improcedente, mas 141 
queriam ter segurança administrativa; as Conselheiras observaram uma sala cheia de documentos 142 
bagunçados e perdidos, e recomendaram fazer um levantamento de todas as pendências com o INSS, 143 
companhias telefônicas, etc.; comunicou que esta gestão assinou um acordo coletivo com os 144 
funcionários e apresentará para a avaliação do CFESS; o contador do CRESS acatou várias orientações 145 
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do Vilmar e acredita que conseguirá resolver as pendências, não sendo necessária, portanto, uma 146 
auditoria do CFESS. Como encaminhamentos foram pautados que o CRESS 14ª Região/RN deve 147 
apresentar um Plano de Trabalho com data definida ao CFESS, que os assessores Vilmar e Vitor 148 
devem encaminhar os Relatórios Contábil e Jurídico da visita ao Conselho Fiscal e enviar ofício ao 149 
CRESS comunicando que não haverá necessidade de auditoria. Em seguida a Conselheira Juliana 150 
apresentou a Análise dos Balancetes analisados pelo Conselho Fiscal, indicando aprovação dos meses 151 
de maio, junho, julho, agosto e setembro, do CRESS 8ª Região DF; sobre o CRESS 15ª Região/AM e 152 
Seccional RR, os balancetes de junho, julho, agosto e setembro foram devolvidos ao assessor contábil 153 
para explicações, quanto ao CRESS 5ª Região/BA, os balancetes de janeiro a agosto foram indicados 154 
para a aprovação, o CRESS 12ª Região/SC, meses de agosto, setembro e outubro para aprovação; 155 
CRESS 5ª Região/PE tem a indicação de aprovação dos meses de julho a setembro. Sendo assim, 156 
foram aprovados, pelo Conselho Pleno, os balancetes indicados pela Conselheira Juliana, 157 
representando o Conselho Fiscal, com exceção do CRESS 15ª Região/AM e Seccional de RR. Foi 158 
ressaltado, pela Assessora Jurídica Sylvia Terra, que o Estatuto do CFESS /CRESS apresenta as 159 
penalidades aos CRESS quando estes não cumprem as disposições do Estatuto. Foi deliberado a 160 
expedição de ofícios aos CRESS, estabelecendo prazo para o cumprimento de algumas determinações, 161 
sob pena de consequências previstas no Estatuto do Conjunto. Juliana ainda destacou a necessidade a 162 
análise da reformulação orçamentária dos CRESS 2ª Região/MA, 11ª Região/PR, 10ª Região/RS. A 163 
Conselheira Sandra reiterou que o Conselho Fiscal terá uma função dentro do Grupo de Providências 164 
CGU, que se reunirá após o pleno de fevereiro. Ao apresentar as propostas orçamentárias dos CRESS, 165 
a Conselheira Juliana comunicou que os CRESS MS, AL, SC, DF, MA e PA estão com a 166 
documentação correta e que o prazo estatutário é 31 de outubro. Quanto ao Plano de Metas, apresentou 167 
os casos pendentes: o CRESS 22ª Região/PI levou a proposta orçamentária para ser aprovada em 168 
Assembleia e não no pleno, e estavam presentes apenas 4 conselheiros/as e 2 representantes de base, 169 
não apresentando quórum, precisa fazer correção a partir de um ato administrativo, tendo em vista que 170 
a Assembleia não substitui a reunião do Conselho Pleno. Assim, o Conselho Pleno do CFESS irá 171 
orientá-lo a passar pelo pleno com quórum. Já os CRESS 19º Região/GO e 13ª Região/PB não 172 
comunicaram quem estava presente, assim será solicitada a regularização da Ata, a apresentação da 173 
lista de presença de quem participou do Pleno. Quanto ao CRESS 9ª Região/SP, apresenta o plano de 174 
metas com muita diversidade de ações/atividades, com 282 páginas, além disso, faltou o relatório do 175 
contador. Juliana destacou que em relação à proposta orçamentária, a maioria dos CRESS, tem 176 
apresentado um aumento, cerca de 20%. Apenas 2 CRESS tiveram queda na arrecadação, mas nada 177 
grave. Quatro ou cinco CRESS estão prevendo nova sede. O Conselho Fiscal recomendou enviar 178 
oficio a estes, orientando de como proceder. Depois, declarou que o CRESS 15ª Região/AM previu a 179 
contratação de recreação especial para a confraternização natalina, o CRESS 20ª Região/MT 180 
apresentou a proposta orçamentaria em Assembleia e a ABEPSS solicitou recurso e foi aprovado 181 
termo de cooperação técnica. Poucos CRESS propuseram a contratação de assessoria para a elaboração 182 
do Plano de Cargos e Carreiras e o CRESS 22ª Região/PI previu um aumento de 15% de aumento para 183 
os trabalhadores.  A Conselheira Daniela Neves informou que a maioria dos CRESS com pendências 184 
tem uma prática de tratar essas questões pelo telefone, por e-mail, assim o Conselho Fiscal está 185 
tentando formalizar tudo, via oficio. E comunicou que o Conselho Fiscal fará um informe mais 186 
incisivo sobre as consequências de não aprovação do plano de metas, dando prazo para o envio dos 187 
documentos, sob a pena de não ter seu plano de metas aprovado com as consequências legais previstas. 188 
5. Convites e Informes: o Conselheiro Maurílio pautou os convites e informes, leu o Ofício do 189 
CRESS 3ª Região/CE, que o convidou para comemorações dos dias 16 a 18 de maio de 2016, para a 190 
mesa de encerramento; informou que tal convite será respondido apenas no pleno de março, 191 
juntamente com os convites dos demais CRESS. E que também o CRESS 3ª Região/CE apresentou a 192 
Carta Aberta do Chamamento de Autonomia das Defensorias Públicas, na qual foi deliberado que o 193 
CFESS irá subscrever. Comunicou sobre o oficio do Conselho Nacional de Justiça que solicitou 194 
informações para instruir procedimento de competência de comissão e que tal assento será discutido na 195 
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COFI.  Que haverá juntamente com o Conselhinho, uma reunião no MEC, na Secretaria de 196 
Tecnologia, dia 11/12, às 11h e que a Conselheira Erlênia irá apresentar o CFESS. Comunicou que 197 
quando forem discutir a visita ao CRESS 21ª Região/MS, incluirá na pauta, a articulação com a 198 
reitoria e governadora. Sobre o Congresso do ANDES, de 25 a 30 de janeiro, em Curitiba foi aprovada 199 
a participação de Erlênia. A Conselheira Solange informou sobre o Encontro Nacional de Educação, 200 
nos dias 16 a 18 de junho e que o CFESS deverá elaborar ementa sobre o debate - gênero, raça e etnia, 201 
além de propor temas de painéis, tais pautas deverão ser discutidas na Comissão da Formação.  6. 15º 202 
CBAS: o Conselheiro Maurilio apresentou a definição dos eixos temáticos para apresentação de 203 
trabalhos e definição do titulo das sessões temáticas, conforme memória da reunião da comissão 204 
organizadora realizada em 15 e 16 de outubro de 2015. Informou que Marilda Iamamoto, José Paulo 205 
Neto e Ana Elisabete Mota aceitaram participar do CBAS. Solicitou para a assessoria de comunicação 206 
destacar no site que o valor da inscrição é o mesmo dos dois últimos CBAS e que as inscrições com 207 
antecedência contribuem para o planejamento dos participantes. Sobre os patrocínios tem que ficar 208 
claro que a Comissão Organizadora procura especificamente as instituições públicas. Será necessário 209 
recompor a comissão, assim após rever os nomes, apresentar para a Coordenadora Executiva Sandra 210 
Sampé, com vistas a reedição de Portaria. 7. Análise de Conjuntura das Conferências de Saúde e de 211 
Assistência Social: a Conselheira Solange informou que ela, Maurílio e Alessandra foram os 212 
representantes do CFESS na Conferência Nacional de Saúde, juntamente com as representações de 213 
Inês Bravo e de Ruth Bittencourt e com a assessoria da Zenite. Informou que a Conferência apresentou 214 
uma estrutura confusa e com complicações administrações. Com a novidade do impeachment da 215 
Dilma houve uma mudança na configuração da mesma. Incoerência de posturas de alguns movimentos 216 
sociais sobre o apoio ou não ao impeachment. A Presidenta Dilma fez uma apresentação na 217 
Conferência e depois dessa, houve um esvaziamento. O Conselheiro Maurilio disse que participou das 218 
Conferencias Nacionais de Saúde e de Assistência Social e afirmou a importância de ocupar esses 219 
espaços. As dinâmicas das duas Conferências foram muito parecidas, principalmente quanto à 220 
participação da Presidenta Dilma. Observou que não foi feita uma distinção dos espaços: Governo, 221 
Conselho e Conferência. Informou que a estrutura da fala da Presidenta foi uma prestação de contas do 222 
governo, na qual ela afirmou que as acusações foram injustas e depois trabalhou questões pontuais, 223 
como o problema da dengue e da zica. Maurílio destacou que o público presente na Conferência de 224 
Assistência Social prestou atenção no discurso da Presidenta, o público da saúde, não.  Ficou 225 
impressionado com a cooptação dos movimentos sociais nesses espaços. Na Conferência de Saúde, 226 
destacou a participação da Frente Contra a Privatização da Saúde, vertente crítica dentro do FENTAS. 227 
Na Assistência, não foi visto nenhuma organização de oposição. Depois passou para a exposição da 228 
reunião com os/as assistentes sociais na saúde, estavam presentes 50 profissionais: pauta a) o que o 229 
CFESS vem fazendo e, b) Frente de Privatização da Saúde. Muitos profissionais estavam 230 
representando a gestão, apresentando menos análises críticas. Já a reunião da categoria na Conferência 231 
de Assistência Social, tinham 200 profissionais: as 5 primeiras falas detonaram o CFESS, falaram mal 232 
do CRESS 5ª Região/BA; distanciamento do CFESS com a categoria; fizeram reclamação da 233 
alimentação e do hotel reservado pela organização da Conferencia e; reivindicaram que o CFESS 234 
parasse de dizer que a educação a distância é ruim e sobre o piso salarial. Comunicou que tanto ele 235 
como a Conselheira Esther foram respondendo às questões suscitadas e a que a assessora especial 236 
Cristina Abreu explicou o trâmite dos PLs. Observou que os profissionais de Serviço Social não se 237 
identificam como trabalhadores do SUAS. Quanto aos atos públicos: tanto o da Saúde como o da 238 
Assistência Social foram esvaziados. Muitas críticas aos espaços de controle social; verificou uma 239 
intensa cooptação dos participantes, as votações foram realizadas por “controle remoto”, prejudicando 240 
o debate. Destacou que o CFESS tem que dialogar com os sujeitos que aí estão inseridos. A 241 
Conselheira Esther voltou a falar sobre a reunião com a categoria na Conferência da Assistência Social 242 
e ressaltou que apenas uma fala veio com uma proposta sobre a criação de uma comissão para pensar 243 
nas condições de trabalho para as /os profissionais com deficiência. Informou que no FNTSUAS foi 244 
colocada a questão de como se posicionariam diante da conjuntura. Referendaram que era um golpe 245 



 

  ______________________________________________________________________________________ 
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 

 

contra o governo, mas o CFESS conseguiu ampliar o teor, como um golpe contra a democracia. 246 
Afirmou que a Conferência de Assistência Social foi direcionada pelos gestores municipais, estaduais 247 
e MDS. Destacou ainda que há uma cobrança da elite intelectual do Serviço Social e do profissional 248 
precarizado sobre o posicionamento do CFESS diante do momento político atual. Pontuou que é um 249 
momento importante de articulação dos fóruns de trabalhadores e sobre a necessidade, de nas próximas 250 
participações em Conferências, prever a ida dos funcionários, conselheiros e assessoria. A Conselheira 251 
Bernadette referendou que no âmbito municipal, a cooptação ainda é maior e a categoria está 252 
despolitizada. O Conselheiro Maurilio propôs sobre a questão do posicionamento do CFESS, que seria 253 
reiterar a defesa da autonomia do CFESS/CRESS em relação aos governos e partidos. A Conselheira 254 
Erlênia afirmou que alguém é cooptado também porque tem sua voz ouvida (análise de cooptação no 255 
governo Lula) e; que precisamos desmistificar que o CFESS não dialoga com a categoria, o próprio 256 
Encontro de Seguridade Social apresentou vozes que afinam com as defesas do CFESS. A Conselheira 257 
Daniela Neves disse que é necessário retomar esse debate internamente. Segundo ela, é preciso 258 
construir indicativos para subsidiar as posturas em todos os espaços que o CFESS está inserido, além 259 
do mais, a defesa pela democracia não pode se tornar slogan vazio. A forma como está sendo colocado 260 
o impeachment é um retrocesso à crítica que realmente é pertinente ao governo. A Conselheira Juliana 261 
questionou se o golpe nos direitos dos trabalhadores foi esquecido? Destacou as relações do Brasil 262 
com Israel quanto à compra das bombas que os policiais usam contra a população. Como defender a 263 
democracia sem defender o governo? Isso confunde o trabalhador, que se vê diante da dicotomia 264 
“escolhendo o veneno que vai nos matar” Lembrou que o movimento dos estudantes em São Paulo deu 265 
uma sacudida na direção politica. A Conselheira Sandra concordou que o CFESS não tem que lançar 266 
posicionamento diante da atual conjuntura. Estão cobrando um posicionamento mecanicista. Ratificou 267 
que as Conferências de Saúde e de Assistência Social, diante da atual conjuntura, foram o ápice da 268 
cooptação da classe trabalhadora e dos usuários; que houve uma ampliação no espaço da educação, 269 
mesmo que precarizado, como também no mercado de trabalho; que os profissionais assistentes sociais 270 
dentro do SUAS se sentem parte integrante do sistema, o que dificulta a crítica interna. A Conselheira 271 
Josiane falou sobre a necessidade de se apropriar dos conteúdos produzidos, principalmente do CFESS 272 
Manifesta e questionou haver uma tendência de rebaixamento de agenda, de princípios, de posição. 273 
Até que ponto o CFESS conseguirá segurar essa questão? Foi finalizado o período. No dia 11 de 274 
dezembro de  2015, no período da manhã, sob a coordenação da Conselheira Solange, deu-se inicio 275 
a continuação da apresentação contábil. 4. Assuntos Contábeis: A apresentação do Plano 276 
Orçamentário das Comissões do CFESS e Centro de Custo de cada Comissão, no exercício de 2016. O 277 
assessor contábil, Vilmar apresentou a distribuição e projetos por atividades de cada comissão e 278 
atividades do Conselho. a) Comissão Administrativo-financeira apresentou um custo total geral 279 
estimado em R$ 400.000,00. B) COFI, total geral estimado em R$ 115.000,00. C) COCOM, total geral 280 
estimado em R$ 710.000,00. D) CEDH, total geral estimado em R$ 187.000,00. E) Formação 281 
Profissional, total geral estimado em R$ 159.200,00. F) RI, total geral estimado em R$ 115.000,00. G) 282 
Comissão de Seguridade Social, total geral estimado em R$ 440.000,00. H) Conselho Pleno, total geral 283 
estimado em R$ 680.000,00. I) Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, total geral estimado 284 
em R$451.800,00. J) Encontro Descentralizado, total geral estimado em R$ 150.000,00. K) Expedição 285 
de Documento de Identidade Profissional, total geral estimado em R$1.420.000,00 L) Manutenção das 286 
atividades do CFESS – despesas fixas, total geral estimado em R$ 5.372.000,00. Perfazendo um total 287 
geral de todas as despesas em R$ 10.200.000,00. Foi dado como encaminhamento, pela Conselheira 288 
Sandra, que o assessor Vilmar confirmasse junto aos funcionários Antônio e Jarbas o centro de custo 289 
de cada ação do Encontro Nacional, tendo em vista que o valor foi relativamente alto. Passou então 290 
para a leitura do Relatório da proposta orçamentária do CFESS para 2016. A Proposta Orçamentária 291 
para 2016 está estimada em R$ 10.200.000,00, com as fontes de receitas: 1. Receita Orçamentária, em 292 
R$ 9.620.000,00; 2. Superávit Financeiro exercício de 2015 R$      580.000,00, perfazendo um total 293 
previsto em 2016, de R$ 10.200.000,00. A Receita Orçamentária é constituída da cota parte advinda 294 
dos Conselhos Regionais, Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 295 
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Correntes. A Receita Corrente prevista em R$ 7.000.000,00 no exercício de 2015, foi estimada em R$ 296 
8.200.000,00 para o exercício de 2016, correspondente um aumento de 17,14%. O comportamento da 297 
Receita Corrente Arrecadada pelo CFESS até o mês de outubro de 2015, apresenta um aumento de 298 
18,90% em relação ao mesmo período de 2014. A Proposta Orçamentária do CFESS para o exercício 299 
de 2016 foi orçada em R$ 10.200.000,00, cujo acréscimo foi de 34,21% em relação a Proposta 300 
Orçamentária de 2015 que é de R$ 7.600.000,00, tendo em vista que houve uma previsão de receita no 301 
valor de R$ 1.420.000,00 de Expedição de Carteiras Profissionais. Em conformidade com o Art. 11 302 
parágrafos 2º e 3º da Lei nº 4.320/64, foi previsto em Receitas de Capital, o valor de R$ 580.000,00 303 
como Superávit Financeiro do Exercício Anterior, bem como amortização de empréstimos, para 304 
aquisição de material permanente do CFESS. Após a apresentação, foi aprovado o extrato da ata de 305 
aprovação do Conselho Pleno do CFESS e da do como encaminhamento anexar ao processo da 306 
Proposta Orçamentária de 2016 do CFESS: a) Plano de Metas para 2016, inclusive das comissões; b) 307 
Parecer do Conselho Fiscal do CFESS. Vilmar então passou para a apresentação da 1ª Reformulação 308 
Orçamentária para o exercício de 2016, teve um aumento no valor de R$ 600.000,00, correspondente a 309 
7,89% em relação ao valor previsto inicialmente que é de R$ 7.600.000,00, passando para R$ 310 
8.200.000,00. A discriminação da Receita e Despesa após a 1ª Reformulação Orçamentária ficou assim 311 
distribuída: Receita Corrente, no valor de R$ 7.520.000,00; Receita de Capital, R$680.000,00, 312 
perfazendo um Total da Receita, de R$ 8.200.000,00. Sendo então, aprovada a 1ª Reformulação 313 
orçamentária do CFESS. A Conselheira Solange passou para o próximo item da pauta, 8. CFESS na 314 
Estrada: sendo deliberado pelo Conselho Pleno: visita ao CRESS 3ª Região/CE: dias 21 e 22 de 315 
janeiro com os Assessor/a Vilmar e Sylvia e Conselheiras Esther, Nazarela, Dani Neves; Visita ao 316 
CRESS 10ª Região/RS: nos dias 26 a 29  de janeiro, com a presença dos assessores Vilmar e Vitor e 317 
dos Conselheiro/as Maurílio, Nazarela e Juliana; Visita ao CRESS MS: nos dias 25 e 26 de fevereiro, 318 
com a participação dos assessores Vitor e Vilmar e dos Conselheiros Maurilio, Sandra Teixeira e 319 
Valéria. Visita ao CRESS 8ª Região/DF: a definir a data, com presença de Esther, Sandra, Valéria e 320 
Vitor. Visita ao CRESS 18º Região/SE: dias 30 de setembro e 1ª de outubro, indo Esther, Nazarela, 321 
Dani Neves e Vitor. Visita ao CRESS 25ª Região/TO: dias 27 e 28 de outubro, com Esther, Sandra, 322 
Dani Neves e Sylvia; por fim, visita ao CRESS 7ª Região/RJ, nos dias 24 e 25 de novembro, com os/as 323 
conselheiros/as Maurílio, Nazarela e Juliana e com a assessora jurídica Sylvia Terra. 9. Gratificação 324 
Natalina dos/as funcionários/as: apresentado pela Conselheira Sandra tratou da gratificação natalina, 325 
aprovada pelo Conselho Pleno, no valor de R$ 1.550,00, com a indicação de a Comissão ADM-FIN 326 
estudar a inclusão dessa informação no Acordo Coletivo, condicionado ao superávit. 10. Deliberações 327 
das Comissões Temáticas: 10.1. Comissão de Comunicação: A Conselheira Daniela Neves indicou 328 
a realização de consulta à Implanta sobre a possibilidade de o CFESS proceder impressão das etiquetas 329 
para mala direta para o envio do Serviço Social é notícia! Indicou que as coordenadoras das comissões 330 
deverão apresentar os temas e fontes para elaboração de matérias à Comissão de Comunicação; 331 
informou que buscarão publicar a Agenda CFESS 2016, no 15ª CBAS/2016. Depois apresentou a 332 
proposta de tema para a Agenda 2016: “Serviço Social nas ruas e nas trincheiras, que venham mais 333 
80” (que venham mais 80 anos de lutas, militância política, interlocução com os movimentos sociais), 334 
sendo indicado o nome da Elaine Behring para a elaboração do conteúdo da agenda. Foi aprovado por 335 
unanimidade, o tema da agenda, bem como o nome da Elaine para a agenda 2016. 10.2. Comissão de 336 
Formação: A Conselheira Erlênia informou que a comissão indicou que fosse aprovada a agenda do 337 
Encontro Nacional de Educação. Lembrou que o CFESS ficou responsável pela ementa do tema: 338 
gênero, raça e etnia e pela construção do painel com o tema “precarização da formação”; indicou a 339 
necessidade de reimpressão da brochura de Incompatibilidade dos volumes 1 e 2, ficando apenas de 340 
confirmar o número de exemplares com a comunicação e também solicitar reimpressão da Politica de 341 
Educação Permanente e da brochura sobre Residência Multiprofissional em Saúde. Informou que dois 342 
CFESS Manifestas deverão ser impressos, sobre a ENE e ENPESS. 10.3. COFI: A Conselheira 343 
Josiane informou que o CRESS3ª Região/CE recebeu um questionamento do Conselho Regional de 344 
Psicologia/CFP: sobre um cartaz antigo, e que a COFI informou que não há como recolher todos os 345 
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cartazes distribuídos, todavia não será mais editado. Sobre o CRESS 19ª Região/GO, informou que 346 
está com pendência de 2014, sobre o credenciamento dos campos de estágio, devendo então dialogar 347 
com a Comissão de Formação sobre a necessidade de o supervisor acadêmico ter registro secundário. 348 
A Assessora Sylvia Terra lembrou a existência de um parecer jurídico que dispõe sobre a não 349 
possibilidade de se ter supervisão nem acadêmico e nem de campo na modalidade a distância. A 350 
Conselheira Josiane então comunicou que haverá uma reunião conjunta entre as comissões COFI e 351 
FORMAÇÃO, dia 17 de fevereiro, no período da manhã e se reunirá com a e CEDH para discutir o 352 
seminário sobre sigilo profissional, dia 17 de fevereiro, no período da tarde. Solicitou à assessora 353 
Cristina Abreu fazer um levantamento sobre todos os pareceres e manifestações jurídicas sobre o 354 
estágio para enviar às Conselheiras. Informou também sobre a necessidade de reimpressão revisada e 355 
ampliada da brochura “Instrumentos para a fiscalização do exercício profissional do/a Assistente 356 
Social”, 3000 exemplares e a reimpressão da Brochura das atribuições e competências, 1000 357 
exemplares. Além disso, solicitou à coordenadora da COCOM, Daniela Neves, estudar a possibilidade 358 
sobre a publicação de brochura sobre sigilo profissional que ocorreu, em 2013. Deu informe sobre a 359 
reunião realizada com o DEPEN, no dia 10 de dezembro e sobre a contratação da profissional 360 
assistente social Tania Dahmer para a elaboração de Nota Técnica. Dessa forma, foi deliberada a 361 
elaboração de justificativa e objeto para contratação da pesquisadora. 10.4. ADM-FIN: a Conselheira 362 
Sandra Teixeira informou que no dia 13 de novembro foi realizada uma reunião para trata do Plano de 363 
Providências/CGU, e apresentou o plano de atividades com responsáveis e prazos. O Conselho Pleno 364 
aprovou o Plano de Providências/CGU. Comunicou sobre a necessidade de o GT funcionários se 365 
reunir para tratar de vários temas, como por exemplo, a avaliação de desempenho, onde deverá ser 366 
marcada conversa com todos/as funcionários/as. Por último, justificou a necessidade de uma assessora 367 
especial acompanhar as reuniões da ADM-FIN, indicando o nome da Adriane Tomazelli, o qual foi 368 
aprovado, pelo Conselho Pleno. 10.5. Comissão de Seguridade Social: A Conselheira Nazarela 369 
declarou que o orçamento para o Encontro de Residências sairá das Comissões de Seguridade e 370 
Formação. Ocorrerá um dia antes do CBAS, e cuja comissão organizadora é formada pelas 371 
Conselheiras Juliana, Solange e Alessandra e por um representante da ABEPSS. Está sendo pensado 372 
um dia e meio de evento, terminando no final da manhã do dia que começa o CBAS. A Conselheira 373 
Solange comunicou que a CNTSS impetrou com mandato de notificação no MPF para suspensão do 374 
trâmite do processo eleitoral/ pleiteia a exclusão de participação dos conselhos de fiscalização no 375 
colegiado do CNS. A posse da nova diretoria do CNS acontecerá no dia 15 de dezembro. 376 
Posteriormente, a Conselheira Nazarela informou que estão estudando a possiblidade de publicação 377 
das falas e das mesas simultâneas de forma virtual do Encontro Nacional de Seguridade Social, 378 
produzindo um quantitativo de exemplares para os CRESS, cursos e parceiros, em que o CFESS fará 379 
uma apresentação do livro onde realizará uma referência da Carta de Maceió (incorporando a crítica da 380 
Elaine Berhing). Pautou também a necessidade de se avaliar, se será constituído um grupo para 381 
elaborar uma Carta sobre a Seguridade Social na atual conjuntura e que seja apresentada e aprovada no 382 
próximo Encontro Nacional. Trouxe a informação que o Minas Centro recebeu um cheque caução que 383 
será devolvido ao CRESS 6ª Região /MG para a compra de papéis higiênicos, no valor de R$ 105,00, o 384 
qual será ressarcido, devendo então ser verificada a possibilidade de ser pago com o suplemento de 385 
fundo do CRESS 6ª Região /MG ou pelo CFESS ressarcir (estudo a ser feito junto a assessoria 386 
contábil). Informou que a demanda vinda dos/as assistentes sociais do Hospital das Clínicas de Goiás, 387 
gerido pelo EBSERH, o qual solicita intervenção do CFESS perante a realidade de reestruturação da 388 
coordenação psicossocial e dos retrocessos. Diante disso, o CFESS, compreendido Nazarela, Maurilio 389 
e Valéria, agendará uma reunião com a coordenação nacional da EBSERH para discussão da temática. 390 
10.6. RI: a Conselheira Esther passou a dar os informes sobre a COLACTS/ALAETS, dizendo que a 391 
reunião não ocorrerá durante o CBAS e que a data deverá a ser definida em função do financiamento 392 
da FITS. 10.7. CEDH: a Conselheira Tânia apresentou a questão da revisão dos módulos dos livros do 393 
curso de ética em movimento, em que as autoras pediram prorrogação do prazo para a entrega dos 394 
novos textos. Em função disso, foi aprovada, pelo Conselho Pleno, a alteração da data da próxima 395 
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edição do Curso Ética em Movimento de 16 a 24 de abril para 5 a 12 de novembro. Informou também 396 
sobre a reunião com as representações do CFESS na CNCD/LGBT, Mary e Liliane e sobre o 397 
posicionamento do CFESS em não assinar a Nota de Apoio Contra o Impeachment. No dia 12 de 398 
dezembro de  2015, a Conselheira Solange deu início aos trabalhos com a apresentação das 399 
manifestações jurídicas. 11. Assuntos Jurídicos: o Assessor Jurídico Vitor Alencar procedeu a leitura 400 
da MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 119/2015-V, cujo assunto é a defesa em face de notificação 401 
extrajudicial feita pelo síndico do condomínio onde se localiza a sede do CFESS. Foi submetido ao 402 
Pleno do CFESS e acatado, devendo ser encaminhada ofício ao síndico com base na manifestação e 403 
juntar contrato da obra contratada em 2007. Localizar contrato original assinado pelo CFESS e pela 404 
empresa para realização da obra, anexar a manifestação jurídica. Manifestação Jurídica nº 120/2015-V, 405 
consulta realizada pelo CRESS 10ª Região/RS, sobre o afastamento de 7 conselheiras do CRESS. 406 
Intenção de realização de assembleia para recompor a diretoria. A resolução 582 define a forma de 407 
substituição da diretoria em caso de vacância. A resolução de recomposição de cargos deve ser 408 
homologada pelo CFESS. O CRESS tem que enviar a Resolução para o CFESS. A recomposição de 409 
cargos por assembleia somente será admitida quando a diretoria tiver menos de 6 Conselheiros, 410 
devendo ser o CRESS consultados e houve assembleia e se as conselheiras foram eleitas para a direção 411 
da seccional. Foi submetida ao Pleno e acatada, opinando-se pelo encaminhamento de cópia da 412 
manifestação ao CRESS e que, no próximo pleno, Vitor apresentará uma minuta para inclusão de 413 
artigos/parágrafos que indiquem a forma de recomposição para os seccionais. Em seguida o assessor 414 
jurídico Vitor Alencar passou para o Parecer Jurídico nº 39/15, que versa sobre a supervisão direta de 415 
Estágio de campo e acadêmica feita pelo mesmo profissional assistente social/acúmulo de funções. Foi 416 
submetido ao Pleno e acatado, com os seguintes encaminhamentos: a Comissão de Formação fará 417 
ofício fundamentado que, juntamente, com o parecer deverá ser enviado a todos os CRESS, e anexado 418 
o documento da ABEPSS; encaminhar para ABEPSS, com solicitação para dar conhecimento para as 419 
entidades filiadas. Parecer jurídico nº 40/15, Origem: 9ª Região, que trata do Recurso Administrativo 420 
CFESS nº05/15, interposto perante o CFESS por Antônio Pereira de Souza, contrapondo-se a decisão 421 
do CRESS 9 ª Região/SP em relação a aplicação de multa, por exercício da profissão de assistente 422 
social, sem devida inscrição do CRESS 9ª Região/SP. Parecer submetido e acatado pelo Conselho 423 
Pleno, devendo ser enviado cópia do parecer ao recorrente e ao CRESS 9ª Região/SP para 424 
cumprimento. Parecer jurídico nº 41/15, origem: 9ª Região que versa sobre o recurso administrativo 425 
CFESS nº 06/15 interposto perante o CFESS pela Kátia Aparecida Guazeli Muniz contrapondo-se a 426 
decisão do CRESS 9 ª Região/SP em relação a aplicação de multa. Parecer submetido e acatado pelo 427 
Conselho Pleno, devendo ser enviada cópia do mesmo, à recorrente e ao CRESS 9ª Região/SP para 428 
cumprimento. 12. Auditoria no CRESS 14ª Região/RN: a Conselheira Daniela Neves tratou sobre a 429 
auditoria no CRESS 14ª Região/RN, comunicando que o Pleno não indica realização de auditoria 430 
externa, sendo ela e a Esther responsáveis pela elaboração do oficio, repassando as informações ao 431 
referido CRESS. 13. Julgamento dos Recursos Éticos: a Conselheira Solange então pautou a agenda 432 
para encaminhamento dos recursos éticos, informando primeiramente que em janeiro os recursos 433 
pendentes para os regionais deverão ser despachados, que nos dias 11 e 12 de janeiro, Sylvia e Tânia 434 
se reunirão, contando com o suporte técnico de Vitor e Maurício. Informou que até março de 2016, 435 
deverão julgados 12 processos éticos/distribuição relatoras/o e quórum, conforme segue: No dia 3 de 436 
março de 2016: às 10h, Recurso n. 08/14, Origem: 9ª Região/SP, terá como relatora a Conselheira 437 
Hirley; às 14h, Recurso n. 10/14, Origem: 10ª Região/RS, relatora Tania; às16h, Recurso n. 11/14, 438 
Origem: 9ª Região/SP, relatora: Marlene. No dia 4 de março de 2016: às 9h, Recurso n. 01/15, 439 
Origem: 12ª Região/SC, Relatora: Esther; às 13h, Recurso n. 02/15, Origem: 9ª Região/SP, relatora: 440 
Raquel; e às 15h, Recurso n. 03/15, Origem: 4ª Região/PE, relatora: Daniela Castilho. Nestes dias o 441 
quórum contará com as/os seguintes conselheiras/os Quórum para todos os julgamentos dos dias 3 e 4 442 
de março: Hirley, Tânia, Marlene (somente dia 3), Esther, Raquel, Daniela Castilho (somente dia 4), 443 
Maurílio. Posteriormente, apresentou processos éticos/distribuição relatoras/o e quórum referentes ao 444 
dia 17 de março: às 10h, Recurso n. 04/15, Origem: 9ª Região/SP, relatora: Solange; às 14h, Recurso 445 
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n. 05/15, Origem: 7ª Região/RJ, Relatora: Valéria e; às 16h, Recurso n. 06/15, Origem: 9ª Região/SP, 446 
relatora: Sandra. Dia 18 de março: às 9h, Recurso n. 07/15, Origem: 11ª Região/PR, Relatora: 447 
Nazarela; às 13h, Recurso n. 08/15, Origem: 9ª Região/SP, relatora: Juliana e; às 15h, Recurso n. 448 
09/15, Origem: 7ª Região/RJ, relatora: Daniela Neves. Nestes dias, o quórum será representado por: 449 
Solange, Valéria, Sandra, Nazarela, Juliana (somente no último julgamento do dia 17), Daniela Neves, 450 
Maurílio, Esther. Por fim, comunicou que os Recursos 10/14 e 11/14 já se encontram com o assessor 451 
jurídico Vitor, para elaborar a síntese. 14. Prioridades da Assessoria Jurídica: o Conselheiro 452 
Maurílio juntamente com a assessora jurídica Sylvia Terra elencaram as prioridades jurídicas a partir 453 
do planejamento que fora apresentado: Janeiro: a) Organização da documentação dos recursos julgados 454 
e envio ao CRESS de origem e às partes. b) Colher informações dos relatórios dos 25 recursos éticos 455 
julgados entre 2010 e 2014 para fazer o perfil deliberado no fórum das comissões de ética do sudeste. 456 
c) Instrução normativa sobre guarda de documentos. Fevereiro: a) Estudar o manual do CNJ (sobre 457 
mediação de conflitos) para auxiliar nos debates a se fazer sobre a deliberação 9 da COFI no encontro 458 
Nacional. b) Discussão política sobre processo de interiorização dos CRESS com base em pareceres já 459 
emitidos por Sylvia (ADM-FIN). c) Sobre deliberação 7 (anotação de responsabilidade técnica) da 460 
COFI. Sylvia vai estudar o material para explicitar posicionamento em reunião da COFI. PJ 32/15 461 
apresentado no Encontro Nacional. d) Questões sobre cursos de extensão/ procedimentos para 462 
anulação de registros (PJ 20/15). Março: a) Discussão nas comissões para Manifestação sobre 463 
deliberações 1 e 2 da CEDH e 2 e 3 da COFI, que irão gerar dois pareceres jurídicos. 1) sobre a 464 
participação nos conselhos de comunidade, em que a Conselheira Tânia retomará as sínteses sobre os 465 
passos já dados em relação ao tema e encaminhar para Sylvia avaliar se existem novas medidas a 466 
orientações a serem sugeridas. 2) Sobre comissão de classificação/comissões de monitoramento 467 
/exame criminológico: conceituar as possibilidades ou conflitos de autonomia em relação ao exercício 468 
profissional nestes espaços em que Tânia encaminhará as notas taquigráficas do debate e sócio 469 
jurídicos subsídios. b) Deliberação 13 CEDH. Elaborar estudo jurídico sobre possibilidade de 470 
normatização sobre trabalho do Assistente Social no processo transexualizador (depende da ata da 471 
reunião a ser entregue pela Marlene e de agendar uma reunião para debater proposta e apresentar a 472 
minuta de resolução). Junho: a) Sobre deliberação 5 da COFI. Repassar para assessoria jurídica o 473 
material que veio dos CRESS, o edital da Caixa Econômica para fazer estudo para emissão de parecer 474 
sobre incompatibilidade de inscrição de PJ nos termos atualmente em vigor nestes editais que não têm 475 
como objeto o Serviço Social como atividade básica. b) Deliberações 1 e 2 da CEDH e 2 e 3 da COFI 476 
serão apresentados pareceres jurídicos. Agosto: a) Apresentação de minuta para regulamentar no 477 
Código Eleitoral, procedimentos sobre a eleição do Conjunto CFESS/CRESS. b) Deliberação 6 da 478 
COFI – sobre curatela e tutela – Elaborar Parecer Jurídico. E outras demandas conforme informado: a) 479 
Entrega do Módulo instrumentos processuais, em janeiro/2016; b) Finalização do Compendio 480 
Jurisprudência (Sylvia e Naya), no final de 2016 e; c) análise jurídica sobre os exercícios de 481 
enquadramento do fato violador (Ética em Movimento 2014 e 2015), em novembro de 2016. A 482 
conselheira Solange informou sobre o Mandato contra participação dos conselhos no CNS pela 483 
CNTSS e que presidente do CNS não recebeu formalmente a decisão do MP. Neste sentido, se for 484 
necessário acionar judicialmente, Sylvia virá para Brasília. Foram finalizados os trabalhos. No dia 485 
treze de dezembro de 2015, a Conselheira Hirley coordenou as atividades. 15. Seminário Nacional 486 
Serviço Social e Relações Fronteiriças: a conselheira Esther explanou que foi instituída a comissão 487 
organizadora entre CFESS e CRESS 1ª Região/PA e que a ideia de estrutura para o evento é que seja 488 
realizado na Universidade UFPA/ Centro de Convenções Benedito Nunes, devendo ser utilizado o 489 
espaço do “Vadião” dentro da universidade para as atividades culturais. O seminário ocorrerá durante 490 
3 dias / 4 turnos, com média de 400 pessoas inscritas e que contará com a transmissão on line. 491 
Informou que a reunião da comissão organizadora, acontecerá, nos dias 7 e 8 de abril 2016. Em 492 
seguida, apresentou ao Conselho Pleno a proposta de programação com sugestões de palestrantes. No 493 
dia 06 de julho de 2016: 10h – Credenciamento; 14h – Atividade cultural; 14h30 - Mesa de Abertura: 494 
CFESS, CRESS 1ª Região, ABEPSS, ENESSO; 15h - Mesa 1: (45 minutos de exposição). Análise de 495 
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conjuntura: Determinações dos fluxos migratórios internacionais na atualidade. Por que as pessoas 496 
migram? Imperialismo, xenofobia, fronteira e questão indígena. Expositor 1: Marcel Hazeu (UFPA) e 497 
Maria Augusta Tavares (UFPB); Expositor 2: Marcos (CIMI). Às 16h30 – Debate, e às 18h – 498 
Encerramento das atividades do dia. No dia 07 de julho de 2015: às 09h – Mesa 2 - Direitos Humanos 499 
e Direitos Internacionais: cidadania para quem? Expositor 1: Representante Estado, Expositor 2: Vera 500 
Nogueira (UCPEL) e Expositor 3: Associação de Haitianos (SP).  Às 11h – Debate e às 12h30 – 501 
Intervalo para almoço. Retorno às 14h – Mesa 3 - Experiências profissionais: Proteção social: 502 
imigrantes, fronteiriços e refugiados, Expositor 1: Casa do Imigrante (SP), Aeroporto de Guarulhos 503 
(SP), Expositor 2: Maria Geusina (UNILA) e Expositor 3: Cáritas (RJ), às 16h – Debate, às 18h – 504 
Atividade Cultural. E no dia 08 de julho de 2016: às 09h – Mesa 4 - Exercício Profissional e fluxos 505 
migratórios: diálogos internacionais (Angola, Haiti, Paraguai e Brasil): Expositor 1: Simão Samba 506 
(Angola), Expositor 2: Jean Claude (Haiti), Expositor 3: Stela Garcia (Paraguai) e Expositor 4: 507 
CFESS. Às 11h – Debate. Às 13h – Mesa de Encerramento. Após a apresentação foram aprovados os 508 
seguintes encaminhamentos: a) Encaminhar convite para participação dos CRESS nos posters com 509 
material produzido pelos CRESS. b) Assegurar 03 diárias para um participante de cada CRESS. c) 510 
Elaboração da arte até 15/02. d) Reiterar solicitação aos CRESS que ainda não responderam os 511 
questionários, informando sobre o processo de organização do evento, proposta de programação, apoio 512 
do CFESS. e) Criação hotsite. f) Previsão de Inscrição: 15/02 a 31/03/2016. g) Transmissão on line é 513 
importante entrar em contato com o setor da UFPA. 16. Relatório de Gestão: quanto à elaboração do 514 
Relatório de Gestão 2015, a Conselheira Josiane revelou que foi formado um grupo composto por ela e 515 
pelas Conselheiras Sandra, Esther, Nazarela e Assessora Especial Cristina Abreu para elaborarem o 516 
Relatório, Comunicou que os ofícios foram enviados para as representações externas. Solicitou que as 517 
coordenações de comissões encaminhassem os relatórios para assessoria especial até 30 de janeiro. 17. 518 
Recadastramento: a Conselheira Esther apresentou os informes sobre o Recadastramento Nacional, 519 
que terá como prazo para o início do recadastramento em 01 de março de 2016, enquanto isso o 520 
funcionário Vitor acompanhará os pedidos de carteirinhas diariamente no CFESS e fará um controle 521 
financeiro para repasse para o CRESS do percentual devido. Informou também que a IMPLANTA está 522 
desenvolvendo o sistema que será entregue até 30 de janeiro de 2016 e que o curso de treinamento aos 523 
CRESS não será presencial e sim virtual. E por último, disse que o assessor jurídico Vitor Alencar fará 524 
análise da Resolução nº 582, para adequação com a resolução de inscrição do ponto de vista dos 525 
prazos. A Conselheira, então, passou aos informes sobre a pesquisa do Perfil Profissional, 526 
comunicando que não há pendências no formulário e que o roteiro foi finalizado pelo GT do CFESS, e 527 
será enviado para conselheiras/o e para as pesquisadoras. 18. Projeto das Cartilhas de Direitos 528 
Humanos: o Conselheiro Maurilio apresentou o Projeto “assistente social no combate ao preconceito” 529 
dizendo que o objetivo do projeto é a elaboração de cartilhas com links na internet, que abordarão 530 
diferentes expressões de discriminação que tenham a ver com a identidade do sujeito, como por 531 
exemplo: LGBT, homens e mulheres trans, racismo, orientar assistente social em determinada situação 532 
de como proceder. Foi aprovada a reunião entre a Comissão CEDH e as/os convidadas/os, na cidade 533 
do Rio de Janeiro para tratar do referido projeto, nos dias 14 e 15 de janeiro. Disse que o primeiro 534 
volume deverá apresentar a concepção do preconceito, elaborado pela Lúcia Barroco. Volume II – 535 
Drogas, pela Cris Brites. Volume III Racismo, por Rosely Rocha. Volume IV sobre Imigrações, por 536 
Creuza Santos. Volume V Lésbicas e Gays, por Marylucia Mesquita. Volume VI  – Trans e travestis, 537 
por Guilherme Almeida. Comunicou ainda que esta reunião contará com a presença da Assessora 538 
Jurídica Sylvia Terra, Assessora Especial Adriane Tomazelli, pelo Assessor de Comunicação Rafael 539 
Werkema, e além dos autores/as supramencionados, com a participação da Assistente Social Marinete 540 
Moreira. Em seguida, foi dada a continuação de informações sobre as comissões temáticas. 10.1. 541 
Comunicação: a Conselheira Daniela Neves, coordenadora da COCOM, falou que algumas 542 
publicações do CFESS não vinham constando ISBN, e que a comissão avaliou, a partir de então, fazer 543 
com ISBM e catalogação necessário, impacta no processo de produção. 10.6. RI: A conselheira Esther 544 
retomou a temática sobre a reunião do COLACATS e Seminário sobre princípios éticos, nos dias 14, 545 
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Tânia Maria Ramos Godoi Diniz 
1ª Secretária 

15 e 16 de março/2016, em São Paulo, e que a hospedagem e alimentação dos/as convidados/as serão 546 
asseguradas pelo CFESS e a passagem pela FITS. Esclareceu que o sitio do COLACTS, o Uruguai 547 
ficará na gestão do mesmo e que o site é trilíngue. Que foi indicado o nome Gustavo Rupetti 548 
(argentino), professor da UFRJ, com objetivo de responder e acompanhar o site na agilidade que o site 549 
requer, acompanhando todos os e-mails. Falou sobre a Conferência Mundial da FITS em SEUL e 550 
assembleia da FITS, que contará com a participação da coordenação no COLACATS, presidência do 551 
CFESS, e integrantes da comissão. Sendo assim deliberada a participação de 04 Conselheiras/os: 552 
Maurílio, Esther, Sandra, Daniela Neves. 19. Outros Assuntos: a Conselheira Esther comunicou sobre 553 
a avaliação de desempenho dos funcionários a ser realizado pelo GT funcionários e apresentou a escala 554 
dos funcionários/as no recesso de final de ano, bem como proposta de férias dos/das funcionários/as, 555 
sendo aprovada pelo Conselho Pleno. Ressaltou que a nota de final de ano do CFESS, constará do 556 
balanço do conjunto de atividades do CFESS, apontando as ações previstas para 2016. Não havendo 557 
mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 558 

 
Brasília, 13 de dezembro de 2015. 
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