Ata da 183ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em BrasíliaDF, no período de 18 a 20 de fevereiro de 2016, Gestão 2014-2017 – Tecendo na luta
a manhã desejada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aos dezoito, dezenove e vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e dezesseis, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de Serviço Social –
CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as Conselheiras do Conselho Federal
de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para
participarem da 183ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS,
conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n°
02/2016, de 01 de janeiro de 2016, na qual estabelece que,
posteriormente, será encaminhada proposta de pauta para apreciação e
sugestões. No dia 18, participaram da reunião as Senhores/as
Conselheiros/as Maurilio Matos, Sandra Teixeira, Daniela Neves, Valéria
Omena, Tânia Diniz, Esther Lemos, Josiane Santos, Erlenia Sobral, Raquel
Alvarenga, Solange Moreira, Marlene Merisse, as Assessoras Adriane
Tomazelli e Ana Cristina Abreu e a Assessora Jurídica Sylvia Terra.
Justificativas de Ausências – Conselheira Alessandra – reunião da CONEP,
Conselheira Juliana Melin – Conselheira Nazarela Rego – Questão de
saúde Conselheira Daniela Castilho – Conselheira Bernadette –
Conselheira Hirley. Foi realizado a distribuição das coordenações dos
turnos do pleno, ficando da seguinte forma: 18/02 – 5ª feira – Manhã:
Dani Neves; Tarde: Raquel Alvarenga; 19/02 – 6ª feira- Manhã e tarde –
comissões; Noite: Solange Moreira; 20/02 – sábado- Manhã – Tânia Diniz;
Tarde: Sandra Teixeira. RECURSOS ÉTICOS- Foram definidos os relatores
e os dias a serem apresentados, sendo que ficou assim dividido: 03 de
março às 10h foi relatado o Recurso n.8/14 cuja origem é o Cress 9º
Região, tendo como Relatora a Conselheira Dani Neves, já que por
problemas de saúde a Conselheira Hirley não pode estar na relatoria. Será
comunicado a referida conselheira da substituição e solicitação a esta que
faça a devolução do processo ao CFESS para posterior encaminhamento à
conselheira substituta, Daniela Neves. Ainda no dia 03 de março às 14h
será lido o Recurso n.10/14 cuja origem é do CRESS 10º Região, tendo na
relatoria a Conselheira Tânia Diniz. Às 16h do mesmo dia será analisado o
Recurso n.11/14 de Origem do Cress 9º Região, relatora a Conselheira
Marlene Merisse. No dia 04 de março teremos às 10h a análise do Recurso
n.01/15 de origem do Cress 12º Região, sendo a Conselheira Esther
Lemos a relatora. Às 13h do dia 04/03, daremos continuidade com a
leitura do parecer do Recurso n. 02/15 de origem do Cress 9º Região cuja
relatora é Raquel Alvarenga. Às 15h será analisado o Recurso n.3/15 de
origem do Cress 4º Região, sendo a Conselheira Daniela Castilho a
relatora. Ficou ainda definido que o quórum para todos os julgamentos, ou
seja, dos dias 3 e 4 de março, ficaram assim divididos: Dani Neves, Tania
Diniz, Marlene Merisse (somente dia 3), Esther Lemos, Raquel Alvarenga,
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Daniela Castilho (somente dia 4), Maurílio Matos, Sandra Teixeira
(somente no dia 3, pela manha). Se houver alguma desistência, Sandra
Teixeira fica de sobreaviso para possível substituição. Ainda com relação
ao Recurso Ético, ficaram definidas as datas de 17 e 18 de março,
conforme divisão: Dia 17 de março às 10h será analisado o Recurso
n.4/15, cuja origem é o Cress 9º Região e a relatora a Conselheira
Solange Moreira. Às 14h o Recurso n.5/15 de origem do Cress 7º Região,
tendo como relatora a Conselheira Valéria Omena. Ainda no mesmo dia,
às 16h o Recurso n.06/15 de origem do Cress 9 º Região, tendo na
relatoria a Conselheira Sandra Teixeira. No dia 18 de março às 9h será
analisado o Recurso n.7/15 cuja origem é o Cress 11º Região e a relatora
escolhida é a Conselheira Erlênia Sobral. Às 13h será o recurso n.8/15 de
origem do Cress 9º Região, sendo que a relatora é Juliana Melin. Dando
continuidade às 15h, o Recurso n.9/15, cuja origem é o CRESS 7º Região
e tendo a Conselheira Nazarela Rego como relatora. Ficou definido ainda
que o quórum para os dias 17 e 18 de março são: Solange Moreira,
Valéria Omena, Sandra Teixeira, Nazarela Rego, Juliana Melin (somente
no dia 18), Erlênia Sobral e Maurílio Matos. Sendo que se houver alguma
desistência, Sandra Esther Lemos fica de sobreaviso para possível
substituição. Administrativo - Estorno de uma diária deverá ser visto com
o Antônio e a Sandra, a adequação da data- retirada do dia 21/02; O
Envio das orientações para devolução da diária referente ao domingo, dia
21.02, não se aplica a quem estiver em atividades do CFESS no domingo.
Para as demais conselheiras deverá ser depositado o valor de R$ 225,00
em uma das contas indicadas abaixo: Banco do Brasil - Ag: 4200-5 Conta: 421.826 – 4 CEF Agencia: 1041 - Operador: 003 - Conta: 50.345
-0 3. Análise de Conjuntura – Articulação com o Grupo Mobiliza Brasil – É
um grupo heterogêneo pela aprovação do Piso Salarial e outros PLs. Tem
80 pessoas inscritas no grupo de whatsaap, representantes de 21 Estados
com destaque para a BA, RJ e CE. Além disso, 922 pessoas curtem sua
página no facebook. Articuladas pela aprovação dos PLs, inclusive do piso
salarial, o discurso das integrantes do Mobiliza aparece como se fosse
apenas fazer pressão para que os PLs sejam aprovados. Entre os dias 16 e
18 de junho de 2015, estiveram presentes em Brasília-DF, Assistentes
Sociais da Mobilização Nacional pela Aquisição do Piso Salarial de diversos
Estados do Brasil, juntamente com representantes do CFESS; da FENAS e
representantes de Sindicatos de diversos Estados da Federação. Durante
esses dias de articulação o grupo procurou dialogar com Parlamentares da
Câmara Federal, em visitas, reuniões, conforme detalhado: Dia 16/06 em
reunião o Relator do PL 5278/2009 Deputado Federal Pauderney Avelino –
DEM/AM tratando sobre o parecer do PL, afirmou que mesmo sendo
favorável ao PL precisava pedir informações ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG do Governo Federal. No dia
17/06 aconteceu reunião com o Deputado Federal Raimundo Gomes de
Matos – PSDB/CE responsável pela Frente Parlamentar da Assistência
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Social na Câmara Federal e relator do PL 428/2015 que trata sobre a
inclusão de profissionais do Serviço Social no Programa Saúde da Família
– PSF. Durante a reunião foram tratados com o Deputado diversos temas,
dentre eles quais as formas de conseguir a aprovação do PL 5278/2009,
considerando que o parlamentar possui experiência em aprovação de
outros PLS sobre Piso Salarial, por exemplo, o dos Agentes Comunitários
de Saúde e Endemias. Neste dia 17 ainda visitaram os Gabinetes de:
Marcos Abraão – GO, Odorico –CE, Luizinane-CE, Flávia – GO, Valmir
Assunção – BA, Moema Gramacho –BA, Jorge Solla – BA e Alice Portugal.
Durante as visitas deixamos com os Deputados a pesquisa do DIEESE
encomendada pela FENAS que trata sobre o perfil dos profissionais do
Serviço Social no Brasil. No dia 18/06 aconteceu uma reunião no Gabinete
do Deputado Afonso Florence – PT/BA, resultado de uma solicitação do
Deputado Estadual Gika Lopes que é responsável pela Frente Parlamentar
dos Assistentes Sociais na Assembleia Legislativa da Bahia. A reunião
também contou com a presença da Dep Moema Gramacho-PT/BA e de
Assessores da Dep Luiziana e do Dep Afonso. Entre os assuntos discutidos
sobre o PL, destacou-se o desafio para que, após aprovado, esse seja
cumprido pelas fontes pagadoras. A Deputada Moema sugeriu que quando
a equipe fosse a Brasília fizesse uma panfletagem com os parlamentares,
sugeriu também criar um Núcleo de acompanhamento dos PLs com os
seguintes parlamentares: Moema Gramacho – PT/BA, Afonso Florence –
PT/BA, Raimundo Gomes de Matos – PSDB/CE, Alice Portugal – PCdoB/BA
Luiziane Lins – PT/CE, Marcos Abraão – PPS/GO, Flávia Morais - PDT/GO,
Benedita da Silva – PT/RJ. Foi combinado que o lançamento do núcleo
será dia 12 de agosto em Brasília e contará com a presença de
parlamentares e de Assistentes Sociais da base, além de representantes
das entidades da categoria. Ainda sobre a questão foi sugerida a
realização de uma audiência pública para tratar dos 05 PLs de interesse da
categoria. Outra atividade realizada ainda no dia 18, foi uma reunião com
a Deputada Soraya Santos da Comissão de Finanças e Tributação onde se
encontra o PL 5278/2009. Na ocasião a deputada sugeriu falarmos com
alguns líderes na comissão e nos garantiu que assim que esteja disponível
o parecer, em no máximo 15 dias disponibilizará para votação e que seria
importante a presença da categoria neste dia.- Equipe da Mobilização
Nacional: Adriana Lacerda, Dôra Guimarães, Edneia Nascimento e Gleice
Bião. Eugênia – SASEC/CE, Cristina – CFESS, Edinamar – FENAS/Sindicato
de Assistentes Sociais de Barretos/SP, Esther/CFESS, Margareth –
FENAS/RJ, Maurílio - Presidente do CFESS, Neide – Sindicato dos
Assistentes Sociais/DF, Rosalda – Sindicato dos Assistentes Sociais/DF e
FENAS, Zenit – Sindicato dos Assistentes Sociais/GO, Elzi – Sindicato de
Assistentes Sociais – DF, Maria Laura – Presidente da FENAS, Patrícia –
CTB/CNAS-BA e Meire – Secretária de Assistência Social de São João Del
Rei – MG. O Movimento Mobiliza Brasil surgiu com o objetivo de criar
bases de organização para a luta pela aprovação do PL 5278/2009 – que
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aprova o Piso Salarial dos Assistentes Sociais. Iniciou de forma modesta
com uma reunião de assistentes sociais e estudantes, mas foi se
expandindo e despertou nos Assistentes Sociais que conheciam no
movimento o interesse em se apropriar de suas lutas, focando no PL do
Piso Salarial, mas encampando lutas mais ampliadas, a partir dos demais
PLs de interesse da categoria, que tramitam na Câmara de Deputados.
São estes: PL 5278/2009 (já mencionado), PL 3688/2000; PL3145/2008;
PL 428/2015 e PL430/2015. Iniciado no Estado do Ceará, rapidamente se
expandiu pelos estados da: Bahia, Piauí, Goiânia, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Amazonas, Paraná mais recentemente Alagoas, com
possibilidades e interesses de avançar por Tocantins, Espírito Santo, Minas
Gerais, São Paulo e Pernambuco. O Movimento é formado por Assistentes
Sociais da base que encampam a luta em defesa dos Pls, juntamente com
o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS e com a Federação Nacional
dos Assistentes Sociais – FENAS. O Encontro aconteceu na Sede do
Conselho Regional de Serviço Social do Estado da Bahia – CRESS. A
proposta é de construção sobre o que já existe, no entanto, estabelecendo
um balizamento baseados em Conceito unificado, Objetivos, Valores e
Princípios, bem como traçar as metas para 2016 por meio de um Plano de
Metas. Nesse sentido, Cristina aponta - preocupação com as intenções e
pretensões da entidade – principalmente referente às eleições do CFESS,
tem pessoas dos sindicatos reabertos PI, BA, GO , CE. Tânia chamou
atenção para o discurso dos deputados, principalmente suas referências à
profissão de Serviço social, que mais desqualificam do que explicam. Já
Esther relatou dois aspectos: O dia 25 de novembro para a reunião do
mobiliza foi marcado estrategicamente com o 5º congresso da Fenas. O
cenário mudou, Dora e Adriana não são da Fenas e nem ligadas ao
Sindicato, mas estão muito articulados. Como o CFESS vai continuar a
defender os PLS e sua relação com esse grupo? Vão montar uma chapa
para disputar o Conjunto CFESS- CRESS? Como lidar com os CRESS,
nessa conjuntura? Apresentar como ocorre essa articulação e as restrições
desta. O conselheiro Maurílio também argumenta que está intranquilo com
esse grupo, pois o mesmo disputará os CRESS e o discurso é anti
Conjunto CFESS-CRESS. Para Erlênia, foi importante ressaltar que a
desqualificação da formação reflete no discurso politico e ideológico da
profissão. E Dani Neves chama a atenção para a natureza do tipo de
política que a Fenas faz para capitanear o apoio desse grupo. Sobre essa
questão definiu-se os seguintes encaminhamentos: Verificar se já foi
marcada audiência com a CTF, pelo Mobiliza Brasil, para discutir sobre os
PLs do Piso e PSF; Fazer minuta de mensagem para tal consulta. Caso não
tenha sido confirmada, marcar pelo CFESS, independente da data do
Mobiliza. O registro da luta do CFESS pelos PLs, já acorre antes do
Mobiliza; Marcar a audiência com o Relator do Piso e dos quantitativos de
AS por área de trabalho, do PSF. Esses encaminhamentos serão de
responsabilidade de Cristina. Definir a condução entre a articulação do
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CFESS com o Mobiliza e articular politicamente com o CRESS BA e RN
para esclarecer a relação do Conjunto com o Mobiliza, Nazarela e Dani
Neves, respectivamente. Sob a responsabilidade de Maurilio, Cristina e
Solange deverão avançar os estudos para subsidiar o número de
atendimento por profissionais. Cristina articulará data e local num prazo
máximo de 3 de março. Também deverá atualizar o quadro de
acompanhamento dos PLs e apresentar às criticas que temos a eles – dar
mais visibilidade – se marcar alguma audiência, fazer matéria como mote
de apresentação dessa atualização – Marcar e preparar entrevista com
Ricardo Antunes - matéria sobre as condições de trabalho como mote e
falar dos PLS que acompanhamos. Balancete CFESS (dez/2015) : Após
análise do Balancete de dezembro de 2015 do CFESS, passamos a
demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado:
1- Da Execução Orçamentária – da Receita: receita arrecadada até o mês
de dezembro de 2015 atingiu o valor de R$ 7.772.365,08, que
corresponde a 94,78% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R$
8.200.000,00 e de 100,94% da Receita Corrente que é de R$
7.520.000,00. Da Despesa: A despesa realizada até dezembro de 2015
atingiu o valor de R$ 6.871.440,01, que corresponde a 83,80% da
Proposta Orçamentária de 2015, que é de R$ 8.200.000,00. RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa
Realizada até dezembro de 2015, constatou-se um Superávit
Orçamentário de R$ 900.925,07 do valor arrecadado até o dezembro de
2015. 2 – Saldo Disponível: O saldo disponível que passou para janeiro de
2016 foi de R$ 5.038.100,56, que está demonstrado no Balanço
Patrimonial de dezembro de 2015. 3 - Resultado Financeiro: Na análise
procedida no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2015, verificouse que o CFESS passou com um Superávit Financeiro no valor de R$
2.722.765,29. 4 - Do Comparativo da Receita e da Despesa: Conforme
demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa
de 2015 comparada com 2014, foi: A receita arrecadada até dezembro de
2015 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2014 em R$
1.158.164,90, correspondente a um aumento de 17,51%; Já a despesa
realizada até dezembro de 2015 foi superior a despesa no mesmo período
de 2014 em R$ 533.146,80, correspondente a um aumento de 8,41%. 5.
- CONCLUSÃO: Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na
documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CFESS
relativo ao mês de dezembro de 2015, informamos que o mesmo está em
condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CFESS.
Encaminhamento: Aprovado, pelo Conselho Pleno, o Balancete Contábil do
CFESS relativo ao mês de dezembro de 2015 – por unanimidade.
Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal sugere pela a aprovação do Conselho
fiscal sobre a prestação de contas do CFESS/2015. Continuam recebendo
os balancetes dos CRESS referentes aos balancetes do ano de 2015. A
proposta orçamentária foi publicada. Cota-parte - Não procedeu nenhum
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repasse ou apenas alguns meses da cota-parte – AC, RN, RO (jan e set),
DF (jan e mar), SE (jan e abril), TO (mar e dez). O encaminhamento é
que se entre em contato com os CRESS para verificar o motivo do não
repasse, ver com Antônio do Financeiro. Metodologia do EN - Remarcar a
reunião da Comissão para 12 e 13 de março – (Maurilio, Nazarela, Josi,
Esther, Tânia, Sandrinha e Dani Neves) em vez de 19 e 20 de março. O
Encaminhamento é providenciar passagens e diárias com Antônio e
Jarbas. GT Plano de Providencias - Remarcar a reunião da comissão que
será nos dias 10 e 11, em vez de ser dia 16 de março. Participarão
Maurilio, Esther, Sandrinha, Dani Neves e os funcionários/as já definidos.
Providenciar passagens e diárias com Jarbas e Antônio; Convites e
Informes – 1. Convocação do MPU para reunião no dia 24/2/16, às 14h,
atendendo ao pedido do CFESS para discussão sobre a Resolução CFESS
n. 533/2008 (supervisão de estágio), em face à recomendação do MPU de
revogação da mesma. Encaminhamentos: Confirmar a presença de Sylvia,
Cristina e Esther e providenciar passagens e diárias. Sanda Sempé, Jarbas
e Antônio são as responsáveis por esta atividade; 2. Solicitação de
liberação da funcionária Graça, dirigente sindical, para participação do IX
CONASERA que se realizará14 a 18 de março no Rio de Janeiro. A
liberação foi aprovada e Sandra Sempé é a responsável por providenciar
substituição da funcionária no período, considerando que nessa semana
haverá atividades na sede do CFESS. 3. Sobre o Convite para posse do
Conselho Federal da OAB em 23/02, Sandra Sempé providenciará
agradecimento e felicitações. 4. CRESS-SP Convite para elaboração de
artigo para Revista do CRESS. Ementa: Balanço da importância dos
encontros CFESS/ CRESS e das deliberações do Conjunto para a
materialização do projeto ético-politico profissional e para a função social
do serviço social brasileiro em consonância com as lutas mais gerais da
sociedade e com a defesa intransigente dos direitos humanos. Prazo de
entrega: final de fevereiro. Indicadas: Josi e Maurílio, se prazo for
prorrogado para 15 de março. O Contato com o CRESS para solicitar a
prorrogação e enviar ofício, será encaminhado pela Assessoria de
Comunicação. 5. CRESS-RJ Convida para participação do CFESS no Fórum
das COFIs da região sudeste em 9 de abril, no RJ. Confirmar participação
de Sylvia e Solange e Tania, encaminhamento com Sandra. 6. CRESS-CE
Convite para mesa de encerramento da Semana do/a Assistente Social,
que ocorrerá entre 16 e 18 de maio/16, para palestra com o tema:
formação profissional e os desafios para a profissão no contexto neoliberal
(dia 18/05). Confirmar participação do CFESS, conselheiro Maurílio, no dia
18/05, para a palestra. 7. Informe sobre reunião com CFP para discussão
sobre encaminhamentos do PL da Educação Reunião realizada no CFP em
21/01/2016, com a participação pelo CFESS conselheira Valéria C Omena
e assessora Adriane, pelo CFP 3 conselheiras (Mary, Vera, Raquel) + uma
assessora (Raquel). O CFP fez um resumo das ações que vem fazendo
para aprovação da PL da Educação, dentre essas ações destacaram os
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debates online (que ocasionou no convite da participação do CFESS e
nossa recusa em dezembro/2015) e a solicitação da análise financeira
para implementação da PL, a qual avaliamos, precipitada, podendo ter
impacto negativo na aprovação do PL, visto que nenhum órgão do
governo a tenha realizado, dando munição contrária a implementação da
PL; ainda assim passamos a discutir estratégias de ação, são elas:
Mapeamento e contato com os parlamentares parceiros nessa causa;
Conversar com o Ministério Público para tê-lo como parceiro (em Maceió a
inserção do serviço social nas escolas foi movida pelo ministério público
devido ao alto índice de evasão escolar); Buscar sustentação para a
inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas mediante as novas
leis referentes à escola, a exemplo da lei de combate ao bullying,
educação inclusiva, Atendimento Educacional Especializado, etc., para
além das demandas já existentes; Levantamento do serviço social e da
psicologia na educação no Brasil (concursos, atuação nas escolas, etc.);
Identificar se o serviço social está relacionado com educação na
classificação brasileira de ocupação; Criar um documento em conjunto,
subsidiando a aprovação da PL da educação. Reunião em janeiro/
agendada nova reunião para 11/03: CFESS não pôde comparecer.
Debates e encaminhamentos: - retomar contato com o CFP para contribuir
na elaboração do documento; a assessora Cristina lembra que já foi
elaborado um documento conjunto anteriormente, o qual subsidiou a
elaboração do parecer favorável do relator do PL da CCJC e a aprovação
nesta comissão; - avalia-se que as ações no momento devem se restringir
ao legislativo, fazendo-se incidência junto aos líderes para incluir o PL na
Ordem do Dia do plenário, para apreciação e votação. Considera-se que
politicamente o CFP deveria ter informado ao CFESS sobre o
encaminhamento para análise financeira do PL, tendo em vista que o PL
envolve as duas categorias. 8. Debate online sobre inserção de
profissionais SS e psicologia na educação. Avaliação crítica quanto à
condução política do CFP em relação a ações conjuntas com o CFESS;
falta de diálogo para a construção de atividades, a exemplo do primeiro
convite para o debate online, que ocorreria em dezembro e que
respondemos que não havia agenda, solicitando, entretanto, uma reunião
prévia para nos sintonizarmos quanto aos termos da atividade, e que não
obtivemos resposta; somente recebemos um novo convite. Responder
que, considerando a não realização da reunião solicitada, não poderemos
comparecer. 9. Convite do CFP para participação de reunião aberta sobre
Despatologização das Identidades Trans, a realizar-se no dia 9/03, na
UERJ. Indicada a participação de Liliane, representante do CFESS no
CNDC/LGBT. Contato com Liliane e envio de ofício, caso confirme a
participação; caso não haja possibilidade de participação desta, agradecer
e informar impossibilidade. 10. Reunião do FNT/SUAS nos dias 20 e 21/02
Ocorrerá também em 19/02; Oficina sobre Estrutura do Plano de Carreiras
nas Políticas Públicas e o PCCS no SUAS, visando conhecer o que é um
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PCCS, sua aplicação no serviço público e privado/ o caráter legal, técnico
e político do PCCS; o que é factível ou não numa mesa de negociação no
que se refere ao PCCS/ instrumentalizar os membros do FNT e da mesa de
Gestão do Trabalho do SUAS para defender os interesses dos
trabalhadores. Haverá exposição sobre a temática pela prof Marcia Ficher
da FGV; Marlene e Esther participarão. Haverá também a indicação da
nova coordenação do FNT; a CNTSS assumirá a coordenação para o ano
de 2016. 11. Reunião do Conselhinho em 25/02 que discutirá uma
proposta de PL, visando restringir a inscrição de profissionais nos
Conselhos, somente para bacharéis oriundos de cursos presenciais. 12.
Congresso do ANDES, ocorrido em 25 a 29 de janeiro. Participação de
Erlenia na mesa de abertura representando o CFESS. Politicamente,
participação maciça de militantes da CUT e PT e formação de coletivos
para processo eleitoral, que ocorrerá em maio. 13. CBAS - Diante da
impossibilidade de David Harvey e de Mezaros para a conferência de
abertura, o CFESS indicará Valério Arcary. Com a impossibilidade técnica
para interligar o SISCAF ao sistema de inscrição do congresso, será
retirada essa informação da ficha de inscrição. Informar a Alvo Eventos
sobre essa definição para retirar do sistema essa informação.
Recadastramento
Nacional
Houve
problemas
técnicos
na
compatibilização entre o desenvolvimento do sistema da IMPLANTA e a
G&D, o que vai exigir uma nova prorrogação do início do
recadastramento. O novo prazo somente poderá ser definido após a
reunião que ocorrerá entre o CFESS, IMPLANTA e G&D no dia 23/02.
Encaminhamento: suspender o início do processo, previsto para 1º/03,
sem definir nova data, definindo-o somente quando o processo já estiver
finalizado, encaminhar junto ao financeiro na administração. Ação do
ANDES, que questiona a inscrição e pagamento de anuidades de docentes
perante os Conselhos regionais de várias profissões - Seções sindicais do
ANDES no estado do PR entraram com ação judicial e obtiveram resultado
favorável ao seu pleito em relação a não obrigatoriedade de inscrição de
docentes nos Conselhos Profissionais. O juiz entendeu que não cabe a
inscrição nos Conselhos, mas não determinou a devolução das anuidades,
considerando que essa não seria a via judicial adequada para pleitear a
devolução de valores, porventura pagos pelos docentes aos Conselhos.
Sylvia elaborou Parecer Jurídico (06/16), esclarecendo os detalhes da
ação judicial, o qual já foi encaminhado ao CRESS-PR. Referendada a
aprovação ad referendum do Parecer Jurídico 6/16. Entendeu-se que esse
é um debate político e que não há que se exigir a inscrição de docentes
nos CRESS. Fazer conversa política com o ANDES no dia 25/02 a tarde.
Encaminhar o Parecer Jurídico 06/16 a todos os CRESS com ofício
explicativo. Com isto encerrou-se o primeiro dia deste pleno.
Procedimentos para hospedagem - Por um período não vai haver
hospedagem e sim diária inteira. 10 dias antes do Pleno, Jarbas marca as
passagem e forma os quartos para duplas. Cada dupla informa se quer
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fazer a reserva por meio do CFESS, ou não. Essa alternativa é para
Brasília. As hospedagens externas a Brasília serão organizadas pelos
conselheiros/as. Seminário sobre Sigilo Profissional de 12 e 13 de outubro
em Cuiabá/MT - Evento de dois dias antes do Encontro Nacional, com a
participação de 300 pessoas. Para encaminhar ver a possibilidade de
realização na UFMT. Segue apresentação da proposta de programação
discutida na COFI e CEDH, com indicações de palestrantes e ementas: 12
de outubro será a mesa de abertura com o CFESS/ CRESS MT / ENESSO/
ABEPSS; 1 - Serviço Social e sigilo profissional com as Palestrantes Lúcia
Barroco e Sylvia Terra. Ementa Lúcia: O Serviço Social na
contemporaneidade. Autonomia relativa. Projeto profissional e sua
concepção ética. O Código de Ética de 1993. Ementa Sylvia: instrumentos
normativos e a dimensão jurídica e ético-política da profissão. 2 –
Atividade em grupos: as questões de sigilo no exercício profissional 6
grupos. Facilitadores: Elisa Braga, Samya Rodrigues, Tuca, Wescley, Paula
Bonfim, Andréa Torres, Luciana Melo, Beth Borges. 13 de outubro - 3 Trabalho multiprofissional e os desafios na garantia do sigilo com as
Palestrantes: Conceição Robaina e Vivian Fraga (psicóloga/ avaliar).
Ementa Conceição Robaina: a particularidade do trabalho do assistente
social no contexto das equipes multiprofissionais. As interfaces e tensões
sobre o sigilo no trabalho em equipe. Ementa Vivian Fraga: a
particularidade das atribuições profissionais no contexto do trabalho multi,
inter e transdisciplinar.
4 – o sigilo na intervenção e no registro
profissional - Palestrantes: Maurílio Matos e Marinete Cordeiro; Ementa
Maurílio: A emergência do debate do sigilo, no contexto da precarização
do trabalho profissional e barbarização da vida social. Percepções dos
assistentes sociais. Ementa Marinete: O registro do trabalho profissional.
O sigilo diante da informatização e padronização das informações.
Autonomia profissional e o compromisso ético-político com a ampliação
dos direitos da população usuária. Mesa de Encerramento – CFESS. Não
será trabalhada a ideia de devolutiva final. Todas as conselheiras/o dos
CFESS participarão dos trabalhos de grupo contribuindo com os debates,
colando as cartelas e depois agrupando de acordo com o espaço
ocupacional. Deve ser repassado para Maurílio que fará referência na sua
fala. Organizar bem essa dinâmica de trabalho dos grupos. Duas cartelas,
pois podem aparecer situações diferentes e em cada cartela inserir área e
dificuldade. Na organização preparar cartelas com espaços ocupacionais:
06 saúde, 06 previdência, 06 assistência, etc. Considerações: Que as
falas do Maurilio e Sylvia, abordem as consequências da suspensão da
resolução 557 que trata dos assistentes sociais quando são chamados
para ser testemunha e/ou quando são convocados pelo judiciário para
averiguar situações. Comissão organizadora: Maurílio, Tania, Josi. Nota
Técnica divulgação no site - É um instrumento que subsidia o debate
sobre alguma matéria do CFESS. A matéria no site deve informar que são
textos aprovados pelo CFESS sobre alguma matéria e que poderá
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subsidiar os debates junto à categoria. Hoje já são divulgados junto aos
CRESS. No site entraria no ícone publicações. Dar visibilidade ao site
garante acesso universal e público. Encontro Relações Fronteiriças 06,07 e
08/07 BÉLEM/PARÁ - Alteração do cronograma: Elaboração da arte até
15/03- Rafael. Novo período de inscrição: 0/04 a 31/05; Desenvolvimento
do hotsite: até 20/03- Repassado plano operativo repassado para a ALVO,
que apresentará custos do evento. Aprovado na memória de dezembro a
disponibilização de 3 (três) diárias para um representante de cada CRESS.
Encaminhar aos CRESS ofício com essas informações e inclusive que cada
CRESS apresente como está o exercício profissional em cada área em
forma de pôster. A comissão fará a divisão, para contatos com
palestrantes. Apresentada a programação discutida em reunião com o
CRESS/PA, em dezembro. Dia 06 de julho de 2016 - 10h00 –
Credenciamento; 14h00 – Atividade cultural; 14h30 - Mesa de Abertura:
CFESS, CRESS 1ª Região, ABEPSS, ENESSO; 15h00 - Mesa 1: (45min
exposição); Análise de conjuntura: Determinações dos fluxos migratórios
internacionais na atualidade. Por que as pessoas migram? Imperialismo,
xenofobia, fronteira e questão indígena. Expositor 1: Marcel Hazeu (UFPA)
e Maria Augusta Tavares (UFPB); Expositor 2: Marcos (CIMI); 16h30 –
Debate; 18h – Encerramento das atividades do dia; Dia 07 de julho de
2015; 09h – Mesa 2 (40 min de exposição) - Direitos Humanos e Direitos
Internacionais: cidadania para quem?; Estado (poder judiciário/poder
executivo),
pesquisadoras,
movimentos
sociais;
Expositor
1:
Representante Estado; Expositor 2: Vera Nogueira (UCPEL); Expositor 3:
Associação de Haitianos (SP). 11h – Debate; 12h30 – Intervalo; 14h –
Mesa 3 (40 min de exposição); Experiências profissionais: Proteção social:
imigrantes, fronteiriços e refugiados; Expositor 1: Casa do Imigrante (SP),
Aeroporto de Guarulhos (SP); Expositor 2: Maria Geusina (UNILA);
Expositor 3: Cáritas (RJ); 16h – Debate; 18h – Atividade Cultural. Dia 08
de julho de 2016; 09h – Mesa 4 (30 min de exposição); Exercício
Profissional e fluxos migratórios: diálogos internacionais (Angola, Haiti,
Paraguai e Brasil); Expositor 1: Simão Samba (Angola); Expositor 2: Jean
Claude (Haiti); Expositor 3: Stela Garcia (Paraguai); Expositor 4: CFESS;
11h00 – Debate 13h00 – Mesa de Encerramento. Tema: a comissão vai
pensar e trazer para o pleno. REUNIÃO COLACATS 03 e 04/09 HOTEL
RECIFE/PERNAMBUCO - A reunião prevê a participação de 14 países que
representam a Federação e mais o Brasil. Cotação de passagens aéreas
para período do CBAS para Recife e São Paulo. Proposta da comissão RI:
Arcar com despesas alimentação e hospedagens todos os dias em Recife
durante o CBAS, custará R$ 45.000,00 e fazer projeto para solicitar
financiamento à FITS no valor de 9mil dólares. Acrescentar R$ 9.000,00
de inscrições. O evento será: 1 (hum) dia ética e migrações e segundo dia
reunião COLACATS. Aprovado pagamento de inscrição, hospedagem,
alimentação e traslado dos representantes do COLACATS. Fazer projeto
solicitando financiamento à FITS no valor de aproximadamente 9mil
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dólares: Ética e migrações. Enviar correspondência para Kênia Batista,
convidando profissionais do Panamá para participação na reunião do
COLACATS/CBAS. A participação das conselheiras será da seguinte forma:
Seminário Residência 4/9 – Juliana, Solange, Alessandra, Erlenia e
Raquel; COLACATS 3 e 4/9: Esther, Sandra, Tania, Daniela Castilho e
Valéria; CBAS Comissão organizadora – 4/9 (tarde no hotel): Maurilio,
Nazarela, Josi e Dani Neves. Dia 5/9 reunião da direção do CFESS.
Assuntos Jurídicos – Manifestação Jurídica Nº 126/2015-V - Assunto:
Manifestação Jurídica sobre recurso administrativo da assistente social
Avelina Alves Lima Neta.- Informar que a prática de orientação do CFESS
é que o pedido de cancelamento é unilateral. Portanto, o pedido não pode
ser indeferido. Há jurisprudências com essa orientação. (ver Parjur
17/2007). No ParJur, não entrar em detalhes sobre as competências das
atividades previstas no edital; Retomar a discussão sobre atribuições
privativas e competências do/a assistente social para subsidiar a
obrigatoriedade de inscrição ou não ao assumir cargo genérico. Aprovada
a Manifestação Jurídica Nº 126/2015-V, com as adequações sugeridas,
pelo Conselho Pleno. Oficio, enviando cópia da manifestação ao CRESS MA
e DF e profissional. A responsabilidade pela tarefa é COFI e Formação;
Manifestação Jurídica Nº 127/2015-V - sobre consulta do CRESS-SP Aprovada a Manifestação Jurídica Nº 127/2015-V pelo Conselho Pleno.
Estudar a possibilidade de aperfeiçoar o artigo da Resolução sobre os
casos de interrupção de cobrança de anuidade. Oficio, enviando cópia da
manifestação ao CRESS SP. Com Vitor e Sandra Sempé; Manifestação
Jurídica Nº 14/2016-V - assunto: Minuta de Resolução que altera a
Resolução CFESS no 510-2007, criando os cargos de Analista – Jornalista
e Analista – Administrativo Financeiro. Apresentada a Manifestação
Jurídica Nº 14/2106-V, ao Conselho Pleno. Sugestões a serem incluídas e
serem apresentadas no próximo pleno. Sobre Analista jornalista, suas
atribuições e requisitos, inserir o que está no edital e aprimorar os
estudos, visando incluir outras atribuições da comunicação. Alterar o
nome do cargo de jornalista para comunicação – área mais ampla, cargo
mais genérico – fazer os ajustes. Fazer as inserções e alterações na
Resolução, antes de sua publicação. Publicar a referida Resolução. Com
Vitor e Sandra Sempé, até o próximo pleno. Manifestação Jurídica Nº
15/2016-V, Assunto: Consulta do CRESS-SC.: CRESS notifica os
profissionais sobre o equívoco e solicita a regularização. Instar a Implanta
para explicar o que aconteceu. Averiguar onde ocorreu o erro (CRESS ou
Implanta). Aprovada a Manifestação Jurídica Nº 15/2016-V, com maioria
dos votos do Conselho Pleno. Ofício, enviando cópia da manifestação ao
CRESS SC. Sandra Sempé juntamente com CRESS SC; Manifestação
Jurídica Nº 16/2016-V Assunto: Acordo coletivo de trabalho 2016/2017 Aprovada a Manifestação Jurídica Nº 16/2016-V, pelo Conselho Pleno.
Encaminhamentos: - Fazer um levantamento de horas extra por
funcionário/a; - Parecer sobre o impacto do aumento das clausulas 4º e
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5º do acordo (índices de reajuste); - Estudar a situação de escala móvel
de trabalho; - Reunião do GT – dia 3 de março – (Maurílio, Dani Neves,
Sandrinha, Sandra Sempé) – pautar a cumprimento do acordo coletivo, às
17h; - Procedimentos de viagem e diária; - Reunião do GT com os/as
funcionários/as - 4 de março, às 17h ; - Fazer convocatória para a reunião
- 4 de março, às 17h – discussão do Acordo Coletivo. Sob a
responsabilidade de Vilmar, Jarbas e Sandra Sempé. Manifestação Juridica
Nº 18/2016-V Minutas de Resolução para inclusão de dispositivos na
Resolução CFESS 582-2010, de 01 de julho de 2010, que Regulamenta a
Consolidação das Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS: Aprovada a
Manifestação Jurídica Nº 18/2016-V, pelo Conselho Pleno. Manifestação
Jurídica Nº 19/2015-V Assunto: Minutas de Resolução sobre alteração do
início do prazo previsto na Resolução CFESS Nº 696, de 15 de dezembro
de 2014, e de Notificação. Aprovada, a Manifestação Jurídica Nº 19/2016V, pelo Conselho Pleno. Encaminhamentos: Procedimentos para a
publicação da Resolução e envio para o conhecimento de todos os CRESS;
Verificar os outros encaminhamentos na memória da Comissão ADM-FIN;
Notificação à Implanta pelo não cumprimento dos prazos celebrados no
contrato. Assuntos Jurídicos (Sylvia) - Parecer Jurídico 01/16 - Recurso
Administrativo CFESS n. 10/15 interposto pela Universidade Estadual do
Ceará (UECE) contrapondo-se a decisão do CRESS-3ª Região/CE, em
relação à aplicação de multa por realização de estágio sem supervisão
direta. Encaminhamentos: Acatado o Parecer. Dado provimento ao
Recurso Administrativo 10/15. Encaminhar com ofício administrativo para
o CRESS/3ª Região/CE e para a unidade de ensino recorrente – UECE. A
COFI junto com a Formação analisará o conteúdo, incorporando-o como
um dos aspectos a ser tratado quando da elaboração de orientações
acerca da supervisão de estágio aos CRESS; Manifestação Jurídica n.
01/2016. Decisão do Superior Tribunal de Justiça/STJ: “Limite da jornada
semanal de trabalho de profissionais de saúde é de 60 horas” / Reflexos
no trabalho do assistente social. O Conselho Pleno tomou conhecimento
da decisão. Informes da assessora Sylvia: Informa que o Inquérito
Administrativo que envolve ex-conselheiro/a do CRESS/PA (Agostinho e
Maria da Graça), por equívoco administrativo não foi encaminhado a Maria
da Graça, mas tão somente ao Agostinho. Maurício ficará responsável em
informar à assessora Sylvia quanto ao recebimento ou não de defesa dos
envolvidos quando findado o prazo, para que se adotem as providências
indicadas no inquérito, caso não haja manifestação dos envolvidos. CFESS
na Estrada - Visita ao CRESS/3ª/CE realizada nos dias 21 e 22 de janeiro
com a presença das conselheiras Esther, Erlenia, Nazarela e Daniela
Neves, assessor contábil, Vilmar e assessora jurídica, Sylvia. Boa
receptividade por parte dos/as conselheiros/as e funcionários/as do
CRESS. Boa estrutura administrativa com divisão das tarefas compatível
com a estrutura do CRESS; Plano de Cargos e Salários está em fase de
elaboração. Foram identificadas algumas impropriedades contábeis, que
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estão indicadas no relatório do assessor Vilmar. O ponto mais polêmico é
a constatação de supostas irregularidades que vêm sendo identificadas
nas visitas de fiscalização, quando da inscrição de bacharéis oriundos de
cursos de extensão que se transformam em cursos de graduação; o
CRESS impetrou ação junto ao MP estadual, questionando a legalidade
desses cursos. Do ponto de vista político não se expressou tensões
durante a visita, embora na avaliação final a presidente tenha registrado a
ausência de alguns conselheiros/as no trabalho cotidiano da gestão.
Avaliação positiva. Visita ao CRESS/RS, realizada no período de 26 a 29
de janeiro, com a presença do conselheiro Maurílio e conselheiras
Nazarela, Bernadette e Juliana, assessor contábil, Vilmar e assessor
jurídico, Vitor. Nos dias 26 e 27, realizou-se averiguação dos fatos
relatados pelo Conselho Fiscal e encaminhados ao CFESS; realizaram-se
oitivas para esclarecer os pontos levantados como irregularidades. Nos
dias 28 e 29, realizou-se a verificação dos demais pontos de pauta do
CFESS na Estrada. Não foram identificadas irregularidades; no entanto, se
observa uma nítida dificuldade de relacionamento entre os/as
conselheiros/as/, divergências políticas; problemas com o fluxo dos
encaminhamentos e decisões do Pleno; Fragilidade na articulação da
chapa, muitos não se conheciam/ conselheiros com pouca experiência
profissional; A substituição das assessorias de comunicação e jurídica, tão
logo a nova gestão tomou posse, com remuneração superior às anteriores
e à maioria dos funcionários, gerou tensões; tal decisão vem gerando uma
excessiva despesa de pessoal, incompatível com a estrutura financeira do
CRESS (relatório do assessor contábil). Percebeu-se falta de normatização
de procedimentos gerando interpretações e decisões diferenciadas,
havendo acusações de autoritarismo por parte do presidente. Outra
questão polêmica é referente ao desconto de horas extras pagas às
agentes fiscais/ essa questão se encontra em litígio trabalhista. Dívida do
CRESS-RN - Aprovado o parcelamento para pagamento da cota-parte
devida ao CFESS pelo CRESS/ RN: 1 parcela de R$ 40.0000 e 10 parcelas
de R$ 16.200,00, totalizando R$ 202.000,00.- Comissão de Formação Elaboração da brochura Incompatibilidade vol. 3. Para isto convidar a
professora Claudia Mônica para participação na próxima reunião do GT
Trabalho e Formação em 29 de abril, pois esta fará a elaboração do
documento juntamente com a professora Maria Helena Elpídio.
Providências de viagem para Claudia Monica; Reunião com Raquel
(ABEPSS) no dia 18 de março, às 17h para tratar sobre os cursos de
extensão. Providências de viagem. Aprovada a elaboração de Resolução
do CFESS para disciplinar a suspensão temporária do deferimento pelo
prazo de 30 dias de processos de inscrição nos CRESS de estudantes
oriundos de “cursos de extensão” que são certificados por “instituições
parceiras” que têm reconhecimento pelo MEC. Ao encaminhar a Resolução
aos CRESS será elaborado ofício, esclarecendo o contexto da decisão.
Sylvia (minuta de Resolução) Erlênia (ofício); Matéria para o Jornal do
______________________________________________________________________________________
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

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

CFESS (impresso) versará sobre essa temática. RI - Anuidade da FITS:
em face ao aumento do dólar, a anuidade devida é 4000 dólares. A
anuidade referente a 2015 foi paga. A FITS encaminha questionário
solicitando informações a serem respondidas pelo CFESS. Responder o
questionário encaminhado para FITS, ao tempo em que solicitará a
redução do valor da anuidade, justificando a mudança cambial. Sob a
responsabilidade de Esther; Participação do CFESS na Conferência Mundial
2016, em Seul. Aprovar a participação de 2 conselheiros, revendo a
definição anterior, que deliberou pela participação de 4 conselheiros.
Justifica-se pelo levantamento realizado em relação aos custos de viagem,
que se mostrou bastante oneroso. Indicada a participação da conselheira
Esther e mais uma conselheira. Voltar à discussão, considerando o
processo de sucessão. Seguridade Social - Eleição do CNAS - O CFESS se
habilitou como candidato. Na reunião do FNT-SUAS, no dia 21 será
discutido a articulação política com as demais entidades. O processo está
bastante tenso pela disputa política, principalmente com as entidades do
campo cutista. Avaliar no próximo Pleno sobre a indicação da
representação do CFESS; 4º Seminário Nacional do FNT-SUAS, a realizarse nos dias 15 e 16 de abril em Florianópolis que discutirá o tema
Participação política e controle social democrático; e Plenária Nacional do
FNT-SUAS no dia 17/4. Participação do FNT/SUAS e do Fórum de
Usuários. Aprovada a participação de Esther, Marlene e Daniela Castilho.
Antônio e Jarbas para providências de viagem. Aprovado o custeio pelo
CFESS de um representante dos usuários para o Seminário nos dias 15 e
16/04; esse representante será informado posteriormente para as
providências de viagem. Esther informar o usuário; Relatórios das
representações para o relatório de gestão. As representações do CFESS
que ainda não entregaram, devem fazê-lo de imediato; Representação da
COFIN. Aprovação da substituição de Sandra Teixeira por Juliana Fiuza, na
condição de suplente. Fazer convite e caso aceite, formalizar a
substituição junto ao CNS. Maurilio responsável pelo convite e Sandra
Sempé pelo ofício. Matéria para o jornal do CFESS (impresso) sobre a
privatização da saúde. Comunicação - Jornal do CFESS - Pauta do CFESS
para o Informativo: - Capa: 80 anos da profissão: entrevista com
assistentes sociais com história na profissão; Sugestões: Marilda (o
legado das pioneiras para a profissão, a partir da ruptura, avanços que
colhemos hoje do projeto de ruptura); Bia Abramides (como foi a
construção da virada); Josi (pelo CFESS, a respeito do papel do Conselho
no desenvolvimento e avanços da profissão); Maria José (vara da família –
PA)/ Fran (CRESS-MS – Instituto Federal). Aprovadas as indicações, sob
responsabilidade da Assessoria de comunicação; Sobre o diagramador:
Diagramador contratado por licitação. Diagramador respondeu a todas as
notificações da Assessoria de Comunicação. Assessoria jurídica (Vítor)
responder às notificações. Diagramador propôs rescisão amigável – falta
assessoria jurídica dar retorno sobre minuta de termo de rescisão
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elaborado pela CPL, para encaminhar próximos passos – convocar
segundo colocado na licitação ou realizar novo processo licitatório.
Informe: A Frisson Comunicação ganhou a licitação e fará a arte para a
Semana do/a Assistente Social Na próxima semana, a empresa assinará
contrato com o CFESS e já enviaremos o briefing elaborado pelo CFESS;
CFESS Manifesta para 2016: Dia Internacional da Mulher, 8 de março
Responsável: Mirla (Daniela Neves fará contato); Dia Mundial da Saúde, 7
de abril. Elaborar matéria sobre os movimentos; Buscar informações junto
aos CRESS e frente contra a privatização de saúde; 12ª Conferência
Nacional de Direitos Humanos, em 25 de abril - Liliane (1ª opção), Cheila
a 2ª e Tania / Nazarela Impresso; Encontro Nacional de Educação, 16 de
junho. Erlênia fará. Impresso; Dia Mundial de Combate ao Abuso e Tráfico
Ilícito de Drogas, 26 de junho; Dia Mundial do Orgulho LGBT, 28 de junho;
Seminário Nacional Serviço Social, Relações Fronteiriças e Fluxos
Migratórios Internacionais, 6 de Julho. Esther e Sandra responsáveis pelo
impresso; Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, 29 de agosto; 15º
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 5 de setembro; Dia latinoamericano de luta pela descriminalização do aborto, 28 de setembro. Com
Maurílio; Dia da pessoa idosa, 1º de outubro; Seminário Nacional Serviço
Social e Sigilo Profissional, Outubro; Dia da Consciência Negra, 20 de
novembro; ENPESS, 05 de dezembro; Dia Internacional dos Direitos
Humanos, 10 de dezembro. CEDH - Solicitar a Maria Elisa o relatório de
atividades do GEA para o relatório de gestão/2015 – Adriane; Participação
nas Conferências estaduais LGBT – Salvador/BA e Fortaleza/ CE. Aprovada
a participação das representantes do CFESS (titular e suplente). Marylúcia
e Liliane. Para a conferência de Salvador, o CNDC custeará Liliane e o
CFESS custeará Marylúcia; Para a conferência de Fortaleza, o CFESS
custeará Liliane. Verificar as datas. Providências de viagem, com Antônio
e Jarbas; Reunião de trabalho para o Projeto Memórias e Resistências
Contra a Ditadura Reunião de trabalho nos dias13 e 14 de abril, em
Brasília: Maurílio e Tania. Providências de viagem, também com Antônio e
Jarbas. COFI - Reflexão sobre a necessidade ou não de instituir um ato
normativo para explicitar os motivos de cobrança de inscrição de
profissional militar. Para Ass. Jurídica não há necessidade de instituir um
ato normativo; nos casos de questionamentos, enviar o Parecer jurídico
12/2015. Sobre a realização de trabalho à distância, discussão realizada
na COFI a partir da síntese elaborada por Tania: expressão da
precarização do trabalho profissional. A COFI incorporará esse debate na
sua pauta. Convidar a assistente social Dacia e um/a representante da
comissão de empresa do CRESS/RJ para discussão sobre a temática no
dia 1º/06. O CFESS arcará com as despesas de deslocamento dos
convidados. Providências de viagem, após os contatos. ADM-FIN –
Calendário com feriados e pontos facultativos - CFESS 2016: Fevereiro –
Carnaval - 8, 9, 10 (seg a quarta); Março: Páscoa - 24 (quinta) ponto
facultativo – aprovado. 25 (sexta) feriado nacional; Abril: Tiradentes - 21
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(quinta) feriado nacional; Maio: Dia Mundial do Trabalhador - 01
(domingo); Maio: Corpus Christi - 26 (quinta) feriado 27(sexta) ponto
facultativo – aprovado; Setembro: Independência do Brasil - 7 (quarta)
feriado nacional; Outubro: Nossa Senhora Aparecida - 12 (quarta) feriado
nacional; Novembro: Finados - 2 (quarta) feriado nacional - Proclamação
da República 14 (segunda) ponto facultativo – aprovado; 15 (terça)
feriado nacional;
Dia do Evangélico - 30 (quarta) feriado distrital
(encaminhar para ManJur – Vitor) Dezembro: Recesso Natal (1º) - 19 a
23 (seg a sexta); Recesso Ano Novo - 26 a 30 (seg a sexta) (2º). Solicitar
análise de Vitor sobre o feriado do dia do Evangélico. Por fim,
encaminhou-se que para finalização do Relatório de gestão 2015, todas as
comissões encaminharão seus relatos até dia 25 no máximo para a
comissão especial em 1º de março. Cristina é a responsável. O
Conselheiro Maurílio fez as considerações finais e, não havendo mais o
que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 20 de fevereiro de 2016

Maurílio Castro de Matos

Tânia Maria Ramos Godoi Diniz

Presidente

1ª Secretária
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