Ata da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no
período de 31 de março a 03 de abril de 2016, Gestão 2014 – 2017 – Tecendo na Luta a
Manhã Desejada
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Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na Sede do
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os/as Conselheiros/as
do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para
participarem da 186ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme convocação,
por meio da Comunicação Interna CFESS nº 05/2016, de 22 de fevereiro de 2016. No dia 31 de
março de 2016, no período da manhã, sob a coordenação do Conselheiro Maurílio foi feita a
apresentação das conselheiros e comissão especial e justificativa quanto à ausência das
conselheiras Juliana, Dani Castilho, Nazarela, Valéria, Bernadete e Marlene. A seguir, passou a
palavra para o Coordenador da Comissão Especial Jodeylson, que deu início a leitura do
Relatório. I – APRESENTAÇÃO: A Comissão Especial, nomeada por meio da Portaria Nº
03/2016 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), no uso de suas atribuições e
prerrogativas, conforme prevê o Art. 29 do Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS, se reuniu nos
dias 29, 30 e 31 na Sede do CFESS em Brasília/DF, para apreciar e emitir parecer sobre a
Prestação de Contas da autarquia federal referente ao ano de 2015. A Comissão Especial é
composta pelos seguintes membros: Região Centro-Oeste - CRESS 21ª Região/MS: Artêmio
Miguel Versoza; Região Norte – CRESS 26ª Região/AC: Jovelina Guedes Campos; Região
Nordeste - CRESS 22ª Região/PI: Jodeylson Islony de Lima Sobrinho; Região Sudeste – CRESS
17ª Região/ES: Fábio Bremenkamp Cunha; Região Sul – CRESS 11ª Região/PR: Antônio Odair
da Silva Junior. Para formular este parecer foram analisados principalmente o Relatório Anual de
Gestão, Prestação Anual de Contas, demonstrativos financeiros e contábeis e exame documental
dos processos administrativos de contratos, convênios e ordens de serviços que foram firmados
no ano de 2015 e que estavam à disposição da Comissão Especial. Após análise constatou-se que
as despesas e pagamentos autorizados pelos ordenadores de despesa encontram-se devidamente
documentados e atendem as necessidades desta autarquia. Os gastos/investimentos realizados
pelo CFESS estão em consonância com as ações políticas, administrativas e financeiras que
foram deliberadas na instância maior do conjunto, 44º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, bem como ações demandadas no cotidiano da entidade. Verificou-se que os
contratos, convênios e ordens de serviço estão devidamente instruídos e com manifestações
jurídicas que respaldam as decisões político-financeiras do CFESS. Os contratos e licitações,
inclusive as de inexigibilidade, estão devidamente submetidos aos ditames da Lei 8.666/93 e
alteração, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências e publicizados no Diário Oficial da União (DOU), dando transparência a seus atos,
conforme prevê a Lei 12.527/11, que institui a Lei de Acesso a Informação. O Parecer da
Comissão Especial foi apresentado: Considerando as dimensões político-administrativas e
financeiras e as normatizações que regulamentam o funcionamento do CFESS; Considerado a
responsabilidade adotada pela gestão do CFESS nos gastos e na transparência com os recursos
públicos dessa entidade; Considerando que não foi observada a incompatibilidade entre o
previsto e suas respectivas ações realizadas; Considerando os documentos apresentados e
analisados; Considerando a organização dos processos administrativos; Considerando os
esclarecimentos feitos pelo coordenador financeiro e pelos/as conselheiros/as; Considerando o
relatório da assessoria contábil; A Comissão Especial manifesta parecer FAVORÁVEL a
Prestação Anual de Contas e Relatório Anual de Gestão do ano de 2015/CFESS.
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Encaminhamento: a partir da análise e parecer da Comissão Especial, o Conselho Pleno
considerou importante anexar o Parecer da Comissão Especial do ano anterior ao Relatório de
gestão, quando for enviado para a atual Comissão Especial; e padronização no preenchimento
nos relatórios de viagens e assinaturas. Informe sobre Recadastramento: os sistemas entre a
Implanta e da G&D estão conseguindo se comunicar, o que antes era um entrave. Os sistemas
foram integrados. Foi aprovado o Módulo de pedidos dos documentos/controle financeiro
(pacote 2.1 – administrativo). Foi autorizado desenvolver esse Módulo pelo GT recadastramento.
Todas as terças-feiras estão ocorrendo reunião entre as empresas e o CFESS, via Skype.
Assuntos contábeis: o assessor contábil apresentou o Balancete, ressaltando os seguintes
resultados: foram arrecadados $ 7.772.365,08; a despesa realizada for $6.871.440,01, com um
superávit de $738.813,99. O saldo dos Fundos CFESS-CRESS apresenta um total de
$2.020.761,85. Foram feitas as recomendações de as representações saberem relacionar a ação e
classificação. De se fazer acompanhamento da execução orçamentária nas comissões e alocação
correta das despesas nos respectivos nos centros de custos. Repassar para os conselheiros e
assessores a relação de todos os centros de custos, inclusive o que não for de comissão. Trazer no
recibo da diária a identificação da ação. Substituir no sistema o termo ajuda de custo por diária.
Criação de senhas por comissão par utilização do SISCONT. NET. Sobre a prestação de contas
no TCU: Já foi enviada aos CRESS a Portaria TCU n. 321/20125 TCU e encaminhadas as
orientações de como elaborar a prestação de contas (Decisão normativa TCU 146/2015). Prazo
de 30 de abril para os CRESS enviarem a Prestação de Contas. Aprovada a elaboração de
Manifestação Contábil de orientação aos CRESS referente ao Relatório de Gestão e o envio de
ofício aos CRESS, com a Manifestação Contábil e as orientações quanto ao prazo. A seguir, o
Conselho Fiscal apresentou sua análise da documentação dos CRESS, ressaltando que alguns
CRESS não estão enviando a Cota parte. Enviar ofício aos CRESS sobre cota parte. À tarde, os
conselheiros presentes fizeram uma análise de conjuntura, com vários pontos sendo debatidos:
segundo a conselheira Josiane, aponta o agravamento da crise que atinge o governo, e faz
questionamentos da participação de alguns do CFESS na manifestação de 18 de março; a
conselheira Daniela Neves coloca argumentos que a posição do CFESS está correta, tivemos
vários retornos públicos, cada conselheiro pode se posicionar como pessoa até em função das
suas inserções. Foi apontado que a agenda política que o governo vai radicalizar e implementar é
a agenda de direita. O impeachment está dado, o governo vai cair e o pacto que vai ser
construído não sabemos e a frente de esquerda precisa mostrar suas alternativas. Segundo
conselheira Erlênia, Virgínia Fontes traz elementos mais econômicos. A pedalada do governo
não tem elementos concretos, é mais irregularidade contábil. O impeachment não se justifica; do
ponto de vista ético, tem também a questão da mulher. Para onde vamos agora? A criação de
frentes à esquerda tem que estar presente; não dá para ver a banda passar. Precisamos criar uma
unidade do campo da esquerda, o conservadorismo afronta os direitos sociais. É um congresso
conservador, o campo religioso, é um momento de esgotamento do PT como referência, foi o
único partido de massa; por mais que se considere que foram traidores, tem uma história. Não se
trata de mais um partido, mais de construir frentes. Tensão que está na esquerda, e não temos
resposta, as sínteses são parciais. A conselheira Esther diz que sobre a manifestação do dia 18,
entende que naquele dia foi mais importante estar na rua do que hoje. Teve apelo sim,
dificuldade de quem estava comandando a manifestação, decepção de não ter liderança para
conduzir aquele ato, foi momento interessante poder visualizar um movimento muito mais amplo
embora a mídia não divulgasse. Foi uma reação daquela conjuntura. A conselheira Sandra afirma
que diz ter lido o Programa Ponte para o Futuro do PMDB que expressa disputa de projetos e
inveracidade para cima dos trabalhadores; fazem análise de que até 2000 houve crescimento
econômico e em 2010 forte endividamento das empresas, perspectiva de desvincular benefícios,
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orçamento público engessado para manter equilíbrio em torno da dívida pública, proposta de
retirar fontes da educação e da saúde. Lançaram agenda Brasil no ano passado. Todas as
representações políticas precisam ser reinventadas. A intenção é forjar estratégia de retirar Dilma
e ter uma representação que assegure pauta de atender os interesses do capital. Fomos para
manifestação não enquanto CFESS. Parabeniza a nota do CFESS. A televisão tratou a
manifestação como apoio ao governo. Foi interessante algumas reportagens em que pessoas se
colocaram que não estavam defendendo o PT. Nos coloca enquanto esquerda num processo de
fazer a crítica por essa realidade, mas também uma autocrítica, com a própria esquerda. O
conselheiro Maurílio não acha que a massa que está indo para rua é contra o comunismo; não é
uma massa anticomunista, o grande apelo é o da corrupção. Não podemos tratar os 4 anos do PT
como os do PSDB. A estabilização da moeda é fato, mas a ideia de migração de classe é uma
mentira. Tem um componente de ampliação das políticas nesse governo. A centralidade da
política econômica não mudou, mas gerou expansão do consumo dos trabalhadores, até de quem
não está no mercado de trabalho. Avalia que é esgotamento de uma modalidade de fazer política
e um contexto de insatisfação. A conselheira Esther traz mais elementos sobre conjuntura
internacional, com a presença de Obama em Cuba. Foi elaborada nota da COLACATS/ FITS,
falando da conjuntura, Silvana (Argentina) fez pronunciamento que situa posição do que está
acontecendo em todos os países, com relação ao retrocesso de direitos, encaminhado para todos
os países. Na sequência, discutiu-se sobre a demanda do CFP, para debate on line, a reunião era
para discutir o PL da Educação e inserção de assistentes sociais e psicólogos O CFP reafirmou
a importância de estarmos juntas nesse processo e informou que haverá outros debates até o final
do ano e que conta a presença do CFESS. Foi informado também sobre as tramitações no
congresso de PLs. O CFESS e CFP indicam a perspectiva de atuação profissional nesse espaço,
considerando a escola como um espaço onde se reproduzem as relações sociais e, portanto,
qualquer ação profissional deve estar referenciada numa visão de totalidade. O CFESS e CFP
continuam fazendo incidências junto a parlamentares. Nesse sentido já foram encaminhados
cerca de 10 requerimentos, porém sem resultado. Informe sobre o Grupo Mobiliza: Reunião
com o Deputado Raimundo Matos, para tratar do PL 5278/2008 – Piso salarial. O ponto central
da reunião foi o informe que o Deputado Raimundo Matos deu sobre as mudanças de partidos
dos deputados durante esta semana, estando, portanto, o trabalho da Câmara, parado. Sendo
assim, disse que não valeria a pena o Grupo conversar com os relatores dos PLs, porque sofrerão
alteração. As comissões só voltaram a funcionar em abril. Outro ponto, foi a Sessão Solene em
comemoração aos 80 anos do Serviço Social, requerida pelo próprio deputado, que acontecerá no
dia 23 de maio. Ele fará o convite formal e disse que chamará além dos Conselhos de profissão
(Federal e Regionais), movimentos sociais e todas entidades ligadas à profissão para
um “grande” evento. Segundo ele, um ótimo momento para apresentarmos as bandeiras de lutas.
Como encaminhamento: aprovou-se que o CFESS faça acompanhamento dos PLs e devemos
aguardar convite do deputado Raimundo Matos sobre homenagem dos 80 anos do/a assistente
social, dia 23 de maio e definir participação do CFESS. Na sequência, discutiu-se sobre
SEMINÁRIO RESIDENCIA 03 A 04 DE SETEMBRO DE 2016, Participantes: Alessandra,
Maurilio, Solange, Erlênia e Andrea, Programação 04-09-2016 – MANHÃ: A residência
multiprofissional no contexto de precarização da política de saúde e educação. (EBSERH,
implantação das residências (onde a residência está no espaço das universidades, residências não
vinculadas a instituições formadoras, fragilidade dos editais. Particularidade do trabalho do
serviço social na residência. A particularidade do SS na residência. Valéria Corrêa - Regina
Mioto ou Rodriane Oliveira; 03-09-2016 – TARDE: Análise crítica da implementação da
residência em saúde. (Avanço do debate entre formação e treinamento, 60 hs, residência nos
departamentos) Palestrantes: MEC\ABEPSS\CFESS\ MS 04-09-2016 – NOITE: Reunião dos
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segmentos que compõem a residência multiprofissional..Tutores, preceptores e residentes. 05-092016 – MANHÃ: Questões presentes para a formação profissional no contexto das residências Regina Mioto ou Rodriane (Tratar da agenda construída nos fóruns no dia anterior). 05 - 09-2016
_ FIM DA MANHÃ: Mesa de encerramento e síntese. No dia 01 de abril, sob a coordenação da
conselheira Raquel, assuntos jurídicos: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 29/2016-V:
ASSUNTO: Minuta de Resolução sobre diárias Acolhida a manifestação referida pelo conselho
pleno, com as devidas adequações. A coordenação de cada comissão terá que autorizar o setor
financeiro a proceder aos pagamentos..Elaboração de minuta de oficio às representações, dando
os informes. Enviar cópia do oficio para todos os conselheiros. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
Nº 37/2016-V: ASSUNTO: Consulta do CRESS-RJ sobre convênios com entidades e
movimentos sociais que não possuem CNPJ. Aprovada a manifestação referida pelo conselho
pleno, com as devidas adequações. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 31/2016-V - ASSUNTO:
Relatório de visita ao CRESS-RS Acolhida a Manifestação Jurídica, pelo Conselho Pleno.
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 38/2016-V ASSUNTO: Recurso administrativo de Thyago
Alexandre dos Santos em face do CRESS-RS. Acolhida a referida Manifestação Jurídica, pelo
Conselho Pleno, com as inserções dos dispositivos postos no Estatuto do Conjunto.
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 41/2016-V - ASSUNTO: Contabilização de horas de trabalho
de Agentes Fiscais do Conjunto CFESS-CRESS, em especial nas viagens de fiscalização.
Acatada a Manifestação. PARECER JURÍDICO nº 01/16 ASSUNTO: RECURSO
ADMINISTRATIVO CFESS nº 10/15, interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CEARÁ/UECE, contrapondo-se a decisão do CRESS da 3ª. Região, em relação a aplicação de
multa por realização de estágio sem supervisão direta. PARECER JURÍDICO nº 11/16.
ASSUNTO: Pedido de revisão da decisão do colegiado do CFESS em relação ao julgamento do
RECURSO ÉTICO CFESS nº 04/14, de origem do CRESS da 7ª. Região, que veio acatar
integralmente o entendimento exarado no Parecer Jurídico nº 24/15, que subsidiou a decisão do
colegiado, em matéria preliminar. Acatado. PARECER JURÍDICO nº 12/16 ASSUNTO:
Apresentação de Minuta de Resolução que determina a sobrestamento da análise e da decisão
dos pedidos de inscrição profissional, já protocolizados ou que vierem a ser apresentados perante
os Conselhos Regionais de Serviço Social/ CRESS, onde existem elementos, indícios ou
evidências que disciplinas do curso de Serviço Social foram ofertadas em cursos livres de
extensão e os diplomas expedidos por instituições de ensino. Acatado. PARECER JURÍDICO nº
13/16. ASSUNTO: Solicitação do CRESS da 7ª Região/RJ sobre os procedimentos a serem
adotados em relação aos custos com o Processo Disciplinar Ético-que tramita neste Regional,
processo desaforado para o CRESS 7ª/RJ de origem do CRESS da 15ª/AM. Acatado. Agendada
reunião para discussão sobre os instrumentais da fiscalização Reunião ocorrerá em São Paulo,
em 16/04/16. Recursos Éticos: feita uma checagem das datas e das conselheiras responsáveis
pelos recursos éticos e pelo quórum. No dia 03 de abril, com a coordenação de Raquel, discutiuse sobre a Metodologia do Encontro Nacional: No 42º Encontro Nacional (2013) foi indicada a
adoção de uma agenda para cada triênio, coincidindo com o período das gestões do Conjunto,
ficando assim deliberado. 1º ano de gestão: PLANEJAR; 2º ano: MONITORAR; 3º ano:
AVALIAR. Nesse sentido, vale relembrar: • 1º ano: Planejamento: a cada gestão, no primeiro
Encontro Nacional, seria elaborado um Plano de Gestão (trienal): no primeiro Encontro serão
construídas propostas novas para a gestão, que serão monitoradas nos anos seguintes:
planejamento /novas propostas, com base em análise de conjuntura; nas cartas programas das
gestões; nas deliberações do ano anterior; aprovar propostas/ diretrizes gerais, estabelecendo-se
prioridades e prazos. • 2º ano: Monitoramento: avaliação parcial/ estágio das deliberações;
quadro situacional, considerando o cumprimento das deliberações; indicações para correção de
percursos (mantendo, reformulando, excluindo); pensar outras estratégias. • 3º ano: Avaliação:
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avaliação final; cumprimento das deliberações; apontar prioridades. (Relatório Final do GT sobre
a revisão da metodologia de trabalho dos Encontros Regionais Descentralizados e Encontro
Nacional CFESS/ CRESS, p. 8).Encaminhamentos: Minuta aprovada com as adequações, e
deverá ser enviado dia 5/4 No oficio de orientação aos CRESS, deverá ser enviada apenas a
primeira planilha, que será alimentada pelos CRESS e CFESS, indicando-se as ações realizadas
até o momento em relação a cada deliberação dos diversos eixos temáticos, avaliando-as
qualitativamente, processo este que terá continuidade até o Encontro Descentralizado, quando se
realizará a avaliação de cada região. Informar que nos descentralizados será trabalhada a
“indicação de prioridades” No início de cada eixo fazer uma análise de conjuntura referente aos
seus temas. Sobre o 45º Encontro Nacional CFESS/ CRESS - Cuiabá/ MT, 13 a 16 de outubro de
2016. PROGRAMAÇÃO. 13/10/2016, 9h às 15h – Credenciamento das delegações 16h - Mesa
de abertura Presidente do CFESS: Maurílio Castro de Matos Presidente do CRESS/20ª Região/
MT: Vera Presidente da ABEPSS: Raquel Santana. Coordenação da ENESSO: a indicar. 16h30
– Leitura e aprovação do Regimento Interno Conselheira do CFESS CRESS/ RJ 17h30 –
Conferência de abertura
Conjuntura Debate 20h - Chamada das delegações 21h Confraternização 14/10/16 9h às 12h30 Exposição sobre a metodologia/ etapa de AVALIAÇÃO
das deliberações. Ementa: recuperação do documento do GT metodologia; debate sobre
indicação de prioridades, conforme o documento do GT metodologia propondo de quantificação
das prioridades por eixo; avaliação de grandes eixos do trabalho do conjunto; fiscalização, ética e
gestão; avaliação dos documentos oriundos do trabalho do GT agenda permanente.14h às 18h
Grupos temáticos: Fiscalização e Administrativo-financeiro [Metodologia de condução para os
grupos: avaliar o cumprimento ou não das deliberações/ Indicação de prioridades] 20h Plenária
para aprovação da política de inadimplência (antecedida por fala de coordenação da Comissão
CFESS15/10/2016 8h30 às 12h30 Grupos temáticos: Formação/ RI e Comunicação 14h às 18h
Grupos temáticos: Seguridade Social e Ética/ Direitos Humanos. Noite livre16/10/2016 9h às
12h Plenária para aprovação dos instrumentais PNF (antecedida por fala de coordenação da
Comissão CFESS) 14h às 18h Plenária final Aprovação de moções (apresentadas em mural)
Deliberações que precisam de aprovação; deliberações dos grupos contendo as prioridades
indicadas; deliberações cumpridas, não cumpridas e parcialmente cumpridas. Aprovada as
propostas de realização do Encontro Nacional e
trabalhar até 20 propostas por eixo, no máximo. Só poderão ser indicadas 10 propostas como
prioridades por eixo – inserir indicativo no Regimento Interno. Proposta de cancelar o Pleno de
18 a 21 de agosto e 22 de agosto – recurso ético. Fazer o pleno, iniciando dia 24 de agosto
(trabalhar as planilhas e metodologias /EN – reunião das comissões) até o dia 28/08. E 29 de
agosto – julgamentos dos recursos éticos. Aprovado. CBAS: Dia 3 de setembro – (tarde e noite)
– reunião do CFESS Dia 4 (manhã, tarde e noite) e 5 (pela manhã) – Seminário da Residência
Dia 5 (à tarde) – reunião com os assessores e palestrantes do CBAS. Seminário Nacional das
Regiões Fronteiriças. PROGRAMAÇÃO Dia 06 de julho de 2016 10h00 – Credenciamento
14h00 – Atividade cultural 14h30 - Mesa de Abertura: CFESS, CRESS 1ª Região, ABEPSS,
ENESSO 15h00 - Mesa 1: Fronteiras e migrações internacionais: contradições capital/trabalho
na atualidade 2 expositores Confirmado Marco – CIMI. Sugestão: Wilson Honório – Prof. USP
(a contatar)16h30 – Debate 18h00 – Encerramento das atividades do dia. Dia 07 de julho de
2015 09h00 – Mesa 2: Direitos Humanos e Direitos Internacionais: cidadania para quem? 3
Expositores Paulo Abrão (a contatar) – Comissão DH do Mercosul Adriana Azevedo –
assistente social, professora da UFPA Associação dos Haitianos – SP 11h00 – Debate 12h30 –
Intervalo para almoço14h00 – Mesa 3: Serviço Social e o trabalho com imigrantes, fronteiriços e
refugiados 3 Expositores: Casa do Imigrante (SP), Aeroporto de Guarulhos (SP), Maria Geusina
– assistente social, professora da UNILA Cáritas (RJ) – assistente social Aline Maria Thuller de
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Aguiar 16h00 – Debate 18h00 – Atividade Cultural Dia 08 de julho de 2016 09h00 – Mesa 4:
Exercício Profissional e fluxos migratórios: diálogos internacionais 4 Expositores Expositor
Simão Samba (Angola) Jean Claude (Haiti) Stela Garcia (Paraguai) CFESS 11h00 – Debate
13h00 – Mesa de Encerramento. Reunião da comissão organizadora; dias 7 e 8 de abril.
Aprovadas as novas indicações de palestrantes. Conselheiras que participarão do evento; Dani
Castilho, Esther, Bernadette, Sandra, Maurilio, Raquel, Josi, Dani Neves, Marlene, Tania,
Nazarela, Alessandra (verificar). 10º Seminário de Capacitação das COFI. Brasília/ DF, 20 e
21 de maio de 2016. PROGRAMAÇÃO: 20/05 (sexta-feira) 9h30 – Mesa de abertura
COFI/CFESS e Presidente CFESS 10h – O processo de fiscalização e o trabalho do GT de
revisão dos instrumentos da PNF. Expositoras: Rosa Lúcia Predes trindade – assistente social,
professora da UFAL, assessora do GT Nacional. Maria Helena da Silva Carvalho – assistente
social, Agente Fiscal do CRESS/AL, componente do GT Nacional. Debate 14 hrs – Natureza e
fundamentos do processo de revisão dos instrumentos Expositoras: Tania M. Ramos de Godoi
Diniz – assistente social conselheira do CFESS componente da COFI Sylvia Terra Terra assessora jurídica do CFESS 21/05 (sábado) 9h – Condições de trabalho dos Agentes fiscais e
desdobramentos da revisão dos instrumentos Expositoras: Josiane Soares Santos – assistente
social, conselheira do CFESS, coordenadora da COFI Assessoria jurídica do CFESS 14h –
Propostas de encaminhamento Coordenação Solange da Silva Moreira – assistente social,
conselheira do CFESS, componente da COFI Elieste Aparecida da Costa – assistente social,
Agente Fiscal do CRESS/MG componente do GT Nacional. 16h - Avaliação e encerramento
COFI/CFESS. Seminário foi planejado para se discutir especialmente os instrumentais da COFI,
que foram objeto de revisão pelo GT Nacional que se constituiu no Encontro Nacional de 2014, e
ainda se encontra trabalhando o material a ser revisado Conselheiras que estarão no seminário:
Josi, Tania, Solange, Daniela Neves, Esther, Juliana (provavelmente somente no dia 21). Para o
seminário fica aprovado que o CFESS custeará as despesas de todos os AFs (passagens e diárias
de 2 dias) com recursos do Fundo de Capacitação. Os valores estimados estão em torno de R$
54.877,40 (passagens) e R$ 67.500,00 (diárias cheias). O orçamento geral do Seminário está em
torno de 170.000,00; além de recursos do Fundo de Capacitação, terá também recursos da COFI
para complementar as despesas. A COFI propõe a realização de um estudo financeiro para
possibilitar a aquisição pelo CFESS de equipamento de informática (tablete ou assemelhado)
para uso dos/as agentes fiscais nas visitas de fiscalização, considerando a qualificação do
processo; a partir da alteração do instrumental de visita, a ideia é que todos/as passem a utilizar o
Módulo de Pesquisa do SISCAF, inserindo os dados diretamente no sistema. Foi aprovado o
levantamento e também verificar a fonte de recursos, que poderá ser a relocação do saldo do
Fundo de Recadastramento (se houver) ou por meio do acesso ao Fundo de Apoio aos CRESS e
CFESS, que prevê, dentre as suas finalidades, a utilização dos recursos para realização de ações
para o fortalecimento da Política de Fiscalização do Conjunto CFESS/ CRESS. A previsão dessa
aquisição é para 2017. Participação nos Encontros Descentralizados: Centro-Oeste – Goiânia 23 a 25 de junho , incluindo 1 dia para o Fórum das COFIs Participantes: Sandra, Josi, Marlene,
Solange, Bernadette; assessora Zenite. Sudeste – MG – 1 a 3 de julho – 30/6 – Fórum das COFIs
e Fórum das CPEs Participantes: Maurilio, Alessandra, Juliana, Tania, Solange, Dani Neves,
Josi; assessora Adriane. Norte – Belém - 9 e 10 julho – 8/7 a partir das 16h – Fórum das COFIs
Participantes: Dani Castilho, Esther, Bernadette, Sandra, Maurilio, Raquel, Josi, Dani Neves,
Nazarela; assessora Cristina. Nordeste – São Luís – 9 a 12 de agosto. Participantes: Valéria,
Nazarela, Erlenia, Raquel, Josi, Dani Castilho, Dani Neves, Tania; assessora Zenite. Sul - Porto
Alegre – 11 a 13 de agosto Participantes: Esther, Bernadette, Juliana, Valéria, Dani Castilho;
assessora Cristina. CBAS: Encerramento do prazo de inscrição de trabalhos: 28/03. 1860
trabalhos recebidos Análise pelos pareceristas até 20 de abril. Número de inscrições até 31/03:
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1244, dentre esses, 43 profissionais que se identificaram como de ouras áreas. Alteração na
programação: Mesa: Desmonte dos direitos sociais no âmbito da seguridade social. Diante da
impossibilidade da profa. Marina Maciel, o CFESS levará as indicações de Franci Gomes ou
Marcelo Sitcovisk para fechar na comissão organizadora com as demais entidades, em reunião
de abril próximo. Pleno tem acordo com os nomes, indicando Marcelo como primeira opção.
Mesa: Sujeitos coletivos e lutas sociais na América Latina. Nesta mesa estava programada a
participação do COLACATS, pois havia a proposta de reunião deste colado no CBAS; diante a
não realização dessa reunião, indica-se a substituição pela profa. Beatriz Abramides.
Participação da ALAEITS no CBAS. Com recursos da RI, o CFESS arcará com a passagem,
inscrição e diárias da presidente da ALAEITS; para a vice-presidente, o CFESS arcará com a
inscrição e diárias. Aprovada. A comissão organizadora discutirá na próxima reunião a inclusão
de uma mesa de discussão que contemple a participação da presidente da ALAEITS; ou mesmo a
inclusão da presidente em outra mesa já programada. Sobre patrocínio: Dificuldades em relação
a alguns patrocinadores que financiaram no último CBAS, principalmente da CAPES e CNPQ
devido aos cortes orçamentários do governo federal. Reuniões já realizadas com MDS e MS.
MDS confirmou o mesmo valor de 2013, ou seja, R$ 113.000, em passagens e diárias. O MS
ainda não confirmou, mas sinalizou a possibilidade de fornecer também passagens e diárias.
Total de passagens e diárias; R$ 240.000,00 (comissão organizadora, assessores temáticos e
palestrantes). Acordo coletivo: Da reunião anterior ficaram dois pontos pendentes: pagamento
de horas extras e o índice de reajuste para reposição das perdas salariais e ganho real. Em relação
ao pagamento de horas extras: mantido o que já está previsto no acordo anterior. Foi acrescido
que o CFESS regulamentará o pagamento das horas extras até 60 dias a partir da assinatura do
acordo pelas partes. Em relação à reposição de perdas e ganho real. Diante das incertezas em
relação à arrecadação do Conjunto, diante da crise econômica e pela análise de arrecadação e
despesas até o momento que informa que o comportamento da receita no primeiro trimestre é a
mesma do ano anterior, porém a receita aumentou nesse período. Diante disso, com base na
análise da assessoria contábil, o CFESS propõe conceder de imediato 6% de reposição referente
a março 2016 a fevereiro de 2017; no entanto, constará no acordo que haverá uma reavaliação do
comportamento da receita em 30 de agosto. A depender do desempenho financeiro, o CFESS
poderá complementar o índice de reajuste, podendo chegar até 11,39%, abatendo-se o reajuste já
concedido de imediato de 6%. Convites: IMPLANTA Convite para apresentação de todos os
sistemas desenvolvidos da empresa que já se encontram no ambiente WEB. Confirmar. Colegio
Profesional de Serviço Social del Neuquen/ Argentina. Convite para debate direcionado a
conselheira Daniela Neves, sobre o tema: “Organizacion del colectivo de Trabajo Social y
proyeto professional”, no dia 6 de maio. Confirmar. I Seminário sobre Ensino Técnico e de
Graduação à Distância do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais, no dia 7 de abril, em Brasília.
Informar impossibilidade. Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção/ANGAAD, para
XXI ENAPA nos dias 26 a 28 de maio. Em Caxias do Sul/RS Informar impossibilidade. Evento
19/5 Faculdade Multivix. Confirmar Juliana. ABRASME Dia 26 a 28 de maio, em São Paulo.
Conselheira Solange participará. Editora Lumens Juris – 6 de maio – Maurílio irá. Fundo de
Apoio: Fundo de Apoio, recebeu solicitações de 4 CRESS para acesso ao Fundo. Comissão
gestora se reuniu no dia 19 de março para análise e deliberação das solicitações. Além das
conselheiras do CFESS, Sandra e Valéria, participaram representantes dos CRESS TO, ES, RS,
DF e BA, com apoio da/o assessora /r Adriane e Vitor. CRESS/ CE – para compra de sede no
valor de R$ 1.500.000,00. Não se enquadra aos requisitos da Resolução 564/2009.
Encaminhamento: Envio de ofício, solicitando maiores informações sobre a compra, tendo que
vista que já possuem sede própria; encaminhar Manifestação jurídica sobre aquisição de nova
sede e venda de sede. CRESS/ TO – para compra de sede; não possui sede própria.
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Encaminhamento: envio de ofício, orientando o procedimento de acesso ao Fundo Sede, cujo
valor disponível é em torno de R$ 400.00,00. CRESS/ MA – para ações de interiorização da
fiscalização, no valor de R$ 47.767,50. Objeto se enquadra nos requisitos da Resolução
564/2009; pleito aprovado, necessitando apenas de alguns ajustes na solicitação.
Encaminhamento: Envio de ofício, informando a aprovação e solicitando os ajustes indicados.
CRESS/ SE – para despesas correntes/ folha de pagamento/ despesas fixas, no valor de R$
85.000,00. Encaminhamento: Envio de ofício, solicitando a apresentação do detalhamento da
situação, principalmente as ações relativas ao combate à inadimplência e as providências
adotadas em relação ao furto ocorrido no CRESS, assim como sobre a não ocupação da sede
própria comprada anteriormente, para que a comissão gestora tenha condições de análise frente
aos dispositivos da Resolução 564/2009. Encaminhamento: Considerando o exposto pelo
Regional, que revela situação de instabilidade financeira, entendeu-se pertinente antecipar a
visita a este CRESS (estava prevista para data posterior), pelo projeto CFESS na Estrada para
análise e orientações sobre a situação financeiro-orçamentária. CFESS na estrada: CRESS/SE
16 e 17 de junho Conselheiras participantes: Esther, Naza, Dani Neves, e assessores Vilmar,
Vitor. Comissão de Comunicação: Plenária do FNDC – dia 21 a 23 de abril, em Brasília.
Daniela Neves participará. A CPL vai contratar o diagramador para agilizar o trabalho até junho.
Já licitado. Para 2017 será apenas um tamanho de agenda, que deverá ser menor que o tamanho
da atual grande. CFESS Manifesta: definidos as temáticas,os dias e os responsáveis. CEDH:
Avaliação política da representação do CFESS no CNDC/LGBT As atuais representantes
participarão da Conferência Nacional de DH (em abril). Degravação do Seminário Nacional
Trans – até 12 de abril, Marlene entregará. Reunião entre CEDH e COFI - a agendar. Para
análise do material, objetivando discutir os subsídios para elaboração da Resolução sobre
atuação profissional nessa área. 13 e 14 de abril – Reunião de trabalho no Rio de Janeiro para
encaminhamentos do Projeto Memórias e Resistências Contra a Ditadura Participarão o/a
conselheiro/a Maurilio e Tânia e assessores Adriane e Rafael. Providências de viagem.
Elaboração de nota técnica sobre o Abolicionismo Penal Elaborar a justificativa para o contrato
Profissionais a serem contratados: Fabio Simas e Jefersson Ruiz. Comissão de Formação:
Reunião do GT Trabalho e Formação, dia 6 de maio, em Brasília. Participarão as conselheiras
Erlenia, Juliana, Josi, Raquel e assessora Cristina; representação da Abepss (Raquel e Rodrigo),
e da Enesso, (Angélica). Proposta de reunião do CFESS e ABEPSS com a SERES/MEC, dia 5
de maio (aproveitando que a Abepss e conselheiras do CFESS estarão em reunião do CFESS dia
6). Informe da reunião com PGR/ DF: Sobre recomendação de suspensão do artigo da Resolução
533 que estabelece o quantitativo de estagiários por profissional Reunião ocorrida em 22 de
março último, tendo a participação da conselheira Esther e assessoras Cristina e Sylvia. Foram
feitos esclarecimentos à Procuradora em relação ao processo de estágio no SS e as justificativas
para estabelecimento do quantitativo de estagiários por profissional; foi também esclarecido
como se dá o processo decisório no âmbito do Conjunto; as preocupações do Conjunto com a
qualidade da formação, que necessariamente implica no exercício profissional; que no
entendimento do CFESS não há descumprimento da lei de estágio, posto que esta estabelece o
número máximo de 10 estagiários por profissional e a Resolução do CFESS regulamentou o
quantitativo em função da jornada de trabalho dos assistentes sociais, considerando as
particularidades do exercício da profissão. A Procuradora concedeu prazo até o final de abril
para que o CFESS apresente um documento (memorial) sobre o processo de discussão para a
elaboração da Resolução 533, suas justificativas, processo decisório e considerações gerais sobre
as dificuldades de inserção de estagiários nos espaços ocupacionais, campos de estágio, assim
como considerações gerais que julgar importantes para a análise e decisão da Procuradoria.
Houve ainda acordo em aguardar não só a entrega desse documento no final de abril, mas
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também de que o CFESS se comprometesse em pautar o assunto no Encontro Nacional, na
perspectiva de discutir um possível aumento da quantidade de estagiários hoje delimitado em 1
estagiário para cada 10 horas de trabalho do profissional. O CFESS se comprometeu em pautar o
debate no 45º Encontro Nacional e informar a decisão à Procuradoria. A Procuradora diz da sua
preocupação com a delimitação estabelecida pelo CFESS, que poderia estar restringindo o acesso
dos estudantes ao estágio, o que considera prejudicial. No entanto, se comprometeu a decidir
sobre a matéria somente após receber as informações aqui pactuadas. Comissão RI: Anuidade
da FITS – 4.000 dólares – até 30 de abril. Será feita uma tentativa de negociação junto a FITS
com vistas à redução desse valor. Mas, caso não seja possível, o pagamento deverá ser realizado
para possibilitar que o CFESS tenha voto na assembleia em Seul, em junho próximo. Reunião do
COLACATS no Panamá 15 a 19 de agosto. Terá financiamento de uma pessoa pela entidade de
profissionais do Panamá; o CFESS arcará com as despesas de viagem de mais uma. A definir em
junho. Conferência Mundial de Trabalhadores Sociais, em Seul, Coreia do Sul. Participarão as
conselheiras Esther e Tania 25 e 26 de junho – assembleia da FITS 27 a 30 de junho –
Conferência Mundial. Providências de viagem Portaria de substituição da presidência, em função
de viagem internacional.7 a 19 de junho – Esther. 20 a 28 de junho – Naza ou Daniela Castilho.
COFI: Nota Técnica sobre a deliberação 3, [Apresentação de nota técnica elaborada por uma/
um especialista na temática, com vistas a subsidiar as discussões no Conjunto sobre a atuação de
assistentes sociais em comissões de avaliação disciplinar, de monitoramento e comissões
técnicas de classificação previstas no SINASE e na LEP] Informe sobre reunião realizada com a
assistente social Tania Dahmer, que aceitou elaborar a nota técnica, porém particularizando a
atuação profissional no âmbito do sistema prisional, pois não tem experiência e estudos sobre a
atuação profissional no âmbito das comissões de avaliação disciplinar, previstas no SINASE,
para entrega em maio. Providências para elaboração de contrato do CFESS com Tania. Levantar
possíveis profissionais que tenham domínio sobre o SINASE para elaborar uma segunda nota
técnica que analise a particularidade de atuação do AS nas comissões disciplinares no âmbito do
sistema socioeducativo. Reunião do GT do CFESS que participa no GT Nacional COFI com
assessoria jurídica em São Paulo, dia 16 de abril. Participarão as conselheiras Josi, Solange e
Tania, e as assessoras Cristina e Sylvia. Seminário da COFI. Aprovado que o CFESS custeará
passagens aéreas e diárias, visando à participação de todos os agentes fiscais dos CRESS no 10º
Nacional Seminário de Capacitação das COFIs, utilizando recursos do Fundo de Capacitação.
Comissão ADM-FIN: Publicar o relatório de gestão/ 2015 e relatório final da Comissão
Especial no site do CFESS/ Transparência e encaminhar aso CRESS. Reunião da comissão
ADM-FIN, assessores Vitor e Vilmar com os funcionários do CFESS, em 5 de maio, juntamente
com as conselheiras Esther, Sandra, (consultar Valéria) para orientações gerais e estabelecimento
de procedimentos e rotinas sobre diversos aspectos no âmbito administrativo, financeiro e
contábil, nas mesma perspectiva do Projeto CFESS na Estrada, realizado junto aos CRESS.
Descentralização político-administrativa. Realizado levantamento junto aos CRESS, obtendo-se
respostas de 17 Regionais; A conselheira Juliana fará a sistematização das informações,
enviando-a ao assessor jurídico, Vitor, para análise e manifestação com vistas a possível
definição de diretrizes nacionais. Aprovada a realização de reunião com os CRESS no dia 10 de
junho para discutir sobre o assunto e encaminhamentos pertinentes. Aprovado o custeio de
despesas pelo CFESS para um representante de cada CRESS para possibilitar discussão coletiva
e encaminhamentos posteriores à luz das informações obtidas e da análise jurídica e política que
envolve a questão. Tendo em vista que algumas Resoluções do CFESS tiveram ao longo do
tempo, alterações, inclusões, exclusões de artigos e parágrafos, será feita uma compilação para
melhor visualização e otimização quando das consultas a essas normativas. Essa compilação será
iniciada pela Resolução 582/2010 e em seguida, a Resolução que trata da regulamentação do
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Fundo de Apoio ao CFESS, CRESS e Seccionais. Aprovado o cronograma de realização de
processos licitatórios, por ordem de prioridades: Concurso público, Internet dedicada,
Taquigrafia, Telefonia, Plano de saúde e odontológico, Computadores e scanneres. Alteração de
procedimentos quando do custeio pelo CFESS de passagens aéreas para os CRESS, em
determinadas situações, a exemplo do Encontro Nacional, para o qual o CFESS custeia 1
passagem aérea para cada CRESS. O procedimento vinha sendo feito por meio de reembolso
posterior do valor aos CRESS (estes compravam a passagem). A partir de orientação jurídica,
este procedimento deve ser alterado, ou seja, o CFESS passará a adquirir as passagens aéreas por
meio da empresa licitada e contratada pelo CFESS para a prestação desse serviço, que no
momento é a Aires Turismo. Esse procedimento será implementado de imediato. Aprovado
curso de capacitação na área de licitação para o funcionário Gleyton, promovido pela Empresa
Zênite, no valor de R$ 3.350,00. Pensar proposta de capacitação coletiva para os CRESS.
Comissão de Seguridade: Organizar reunião com as representações da seguridade (internas e
externas), incluindo a representação no CNDC/ LGBT, nos dias 20 e 21 de julho, em Brasília.
Finalizando a reunião discutiu-se sobre a participação do CFESS nos eventos da Semana do/a
Assistente Social. Aprovada a escala de férias dos funcionários do CFESS. O Conselheiro
Maurílio Matos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a
reunião do Conselho Pleno.
Brasília, 03 de abril de 2016.

Maurílio Castro de Matos
Presidente

Tânia Maria Ramos Godoi Diniz
1ª Secretária
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