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Ata da 188a. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 24 a 27 de agosto de 2016, Gestão 2014-2017 – Tecendo Na Luta a Manhã Desejada 

Aos vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete de agosto de 2016, reuniram-se na 1 
Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as 2 
Conselheiras do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro 3 
próprio, para participarem da 188a.  Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme 4 
convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 15/2016. No dia 24, participaram da 5 
reunião as Senhores/as Conselheiros/as Maurilio, Esther, Josi, Solange, Erlênia, Raquel, Tânia, 6 
Bernadette, Daniela Castilho, Marlene e as assessoras Adriane, Cristina, Zenite, com a 7 
coordenação de Nazarela. Metodologia para Avaliação das Deliberações -  e iniciou com o 8 
debate sobre a metodologia para avaliação das deliberações. Assim, foram observadas várias 9 
inconsistências no preenchimento das planilhas pelos CRESS. O que será enviado para os 10 
CRESS – como será elaborado o Relatório para o Encontro Nacional – sua estrutura. Que 11 
parâmetro será utilizado para definir como deliberação cumprida? Prioridade: tudo que for 12 
comum em todas as regiões – quais os critérios? Deliberação parcial – criar critério de 13 
percentual; Definir a metodologia de Avalição (processo e resultado): debate político, 14 
qualificando as dificuldades; Fazer uma breve análise de conjuntura por eixo – quantificar e 15 
avaliar qualitativamente; Não funciona relatar dificuldade por proposta – talvez fosse importante 16 
fazer a análise por eixo, provocando o debate político. Destacar que a bandeira de lutas integra o 17 
planejamento e as deliberações bem como as ações continuadas; Resistência ou dificuldades de 18 
os CRESS descreverem os motivos para a não implementação da deliberação. Retomar o 19 
Relatório de monitoramento/2015. Encaminhamentos: Apresentar os status sim e não respeitando 20 
os percentuais; Status parcial - qualificar em percentual e debate politico; Prioridades devem ser 21 
elencadas a partir de 4 itens assinalados; Avaliação das dificuldades por eixo – de forma geral e 22 
não por deliberação; Retomar o Relatório de 2015 para verificar ser as deliberações de baixo 23 
status de execução permaneceram ou sofreram alteração. Metodologia do Plano de Lutas - A 24 
proposta para 2017, apresentada pela região sudeste/SP é de que as deliberações de 25 
responsabilidade dos CRESS e do CFESS sejam desmembradas do Plano de Lutas e incluídas no 26 
eixo de formação profissional. Qual o significado do Plano de Lutas? Qual a duração do GT 27 
Plano de Lutas? Seria importante ter um espaço específico/um fórum específico para discussão 28 
da relação Trabalho e Formação. O plano de lutas não precisaria passar pelo EN. Entende que a 29 
presença dos CRESS é importante. Fazer “caminho de volta” (voltar as deliberações de 30 
responsabilidade do conjunto para o eixo da Formação Profissional) seria tranquilo e apoiar em 31 
sendo apresentada no EN. O Plano de Lutas seria das entidades nacionais. Algumas ações ter 32 
reverberado nos Estados. O operacional viria para o conjunto CFESS/CRESS e as ações de 33 
articulação ficariam com as entidades nacionais. Poderia ter um Fórum das entidades com 34 
reuniões regulares e suprimiria o GT Trabalho e Formação. Atualização urgente do Plano de 35 
Lutas que necessitam de articulação da ABEPSS e ENESSO. Dinâmica do próprio do GT – 36 
retorno para o CRESS. Por enquanto não poderiam se desfazer do GT, atualização e dinâmica do 37 
trabalho. Momento de auto-avaliação do GT e definição de sua dinâmica. Plano de Lutas precisa 38 
ser reestruturado com participação das entidades. Reunião de trabalho entre as entidades e 39 
representação dos CRESS e que a ABEPSS viesse com suas vice-presidentes e elaborar 40 
documento – Plano de Lutas da categoria – Diretrizes. Que função tem o eixo de formação no 41 
EN? Importante na medida de que existem ações do conjunto nesta área. Distinguir ações do 42 
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Plano de Lutas numa reestruturação. Encaminhamentos: Reestruturar o documento do Plano de 43 
Lutas no sentido de apresentar diretrizes estratégicas no enfrentamento da precarização do 44 
Trabalho e da Formação Profissional. As ações operacionais do Plano de Lutas seriam 45 
encaminhadas para as respectivas entidades compondo um plano de trabalho assumido por cada 46 
gestão; Pautar esta proposta na próxima reunião do GT que antecede o Encontro Nacional; 47 
Realizar ainda na nossa gestão a reunião do GT Trabalho e Formação com a presença das Vice-48 
Presidentes da ABEPSS, coordenações nacionais de graduação e pós-graduação bem como 49 
representação da ENESSO com o objetivo de reestruturar o atual documento do Plano de Lutas. 50 
Como encaminhamento, para 2017, trazer as deliberações de responsabilidade do conjunto 51 
CFESS/CRESS para o eixo da Formação Profissional. As atividades do dia 25.08 foram 52 
coordenadas por Daniela Castilho. Assuntos Jurídicos – Manifestação Jurídica Nº 98/2016-V - 53 
ASSUNTO: Consulta sobre aspectos da cobrança da anuidade pelos CRESS aos Assistentes 54 
Sociais. Acatada a referida Manifestação, pelo Conselho Pleno. Encaminhamento: Enviar cópia 55 
para todo/as conselheiras/os; Minutar ofício com base no conteúdo da manifestação jurídica 56 
98/2016 para ser enviado a todos os CRESS. Responsáveis: Sandra Sempé e Sandra Teixeira. 57 
Manifestação Jurídica Nº 103/2016-V ASSUNTO: Intimações recebidas pelo CFESS do 1º 58 
Ofício de Protestos de Títulos de Brasília referentes a despesas do contrato que o CFESS teve 59 
com a empresa Completa. Acatada a referida Manifestação, pelo Conselho Pleno. Dar os 60 
encaminhamentos indicados na própria manifestação.  Manifestação Jurídica Nº 108/2016-V - 61 
ASSUNTO: Requerimento de criação do CRESS-RR. Aprovada a referida Manifestação, pelo 62 
Conselho Pleno. Dar os encaminhamentos indicados na própria manifestação junto ao CRESS 63 
AM e Seccional RR; Enviar para a manifestação contábil; Acompanhamento politico junto ao 64 
CRESS AM e Seccional RR. Acesso ao Fundo de Apoio ou ao Fundo Sede - Ver as situações 65 
dos CRESS AC, MA. Verificar a demanda do CRESS AC. COFI - Condições de trabalho dos 66 
agentes fiscais – principalmente, nos eventos dos Descentralizados e Encontro Nacional – é 67 
trabalho e não educação permanente (hora-extra, banco de horas); Necessidade de 68 
recomendações normativas e legais. Incorporar as sugestões apresentadas e reenviar a 69 
manifestação para todas as/o conselheiras/o. Avaliação dos Encontros Descentralizados - 70 
Descentralizado do Centro-Oeste: Solange - Foi um debate tranquilo; no Encontro das Cofis, o 71 
instrumental foi novamente debatido; apresentaram mais ações que fizeram ou não, porém faltou 72 
uma avaliação qualitativa. Todos os CRESS apresentam uma gestão frágil, todavia o CRESS DF 73 
pareceu mais precário, sem desenvolver a maioria das deliberações. A metodologia não foi 74 
tencionada. Descentralizado do Sudeste: Solange: as apresentações de Josi e Maurilio foram 75 
excelentes e extremamente elogiadas. Houve dificuldades quanto à indicação de prioridades, 76 
principalmente, pelo CRESS SP. Josi: SP puxou os outros CRESS e no final do evento houve 77 
uma avaliação da metodologia. Sugestão de SP, retomar o GT Metodologia para amadurecer 78 
questões confusas, sendo acompanhado por uma assessoria em planejamento. Será necessário 79 
pensar na pauta do Encontro Nacional – sobre as plenárias sobre os instrumentais e a Política de 80 
Inadimplência. Uma cópia do instrumento não deverá ficar na instituição para não expor o 81 
profissional. Uma questão polêmica que deverá aparecer é sobre o fato de a fiscalização do 82 
agente fiscal com o profissional ser sigilosa. Fragilidade no preenchimento das planilhas. 83 
Erlenia: sobre a metodologia deve ser considerada toda a perspectiva histórica e de continuidade. 84 
Sylvia: ao falar sobre os instrumentos da COFI, deve definir o que é sigiloso no âmbito do 85 
Conjunto do CFESS-CRESS, sigiloso ou confidencial. Descentralizado do Nordeste: Raquel – 86 
Os CRESS avaliaram positivamente a nova metodologia. Nazarela: o debate foi feito em grupos 87 
divididos por eixos, o que contribuiu na metodologia; que foi muito elogiada. E foi ratificado a 88 
relação fraternal da relação CFESS e os CRESS; Erlênia: a fala do CFESS – Dani Neves – sobre 89 
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a conjuntura foi muito boa. Observa-se o esvaziamento das gestões, o que reflete na atuação dos 90 
CRESS. Valéria: observou certa dificuldade de entendimento em relação às deliberações, o que 91 
se releva na insegurança em relação às ações, por vezes, equivocadas. Descentralizado do Norte: 92 
Nazarela: - esvaziamento do CRESS/PA, atividades concentradas na presidente por falta de 93 
participação maior de outros conselheiros. Houve divisão dos grupos para a avaliação das 94 
deliberações. No entanto, se observa falta de preparação dos CRESS em relação aos debates. 95 
Esther: dificuldades nas representações dos CRESS, por exemplo, CRESS/AP somente com uma 96 
conselheira. A Sec. RR apresentou um bom nível de debate; assim como o CRESS/AC que 97 
esteve presente com 3 participantes, sendo uma da base. Em geral, observa-se fragilidade política 98 
da região. Dani Castilho reforça a concentração das atividades na presidente do CRESS/PA; 99 
praticamente o CRESS está reduzido a 3 conselheiras. Descentralizado do Sul - Tania, Esther, 100 
Maurilio, Daniela Castilho e Bernadette. Tania: Fórum das COFIS teve uma fala sobre 101 
autonomia profissional. Em seguida o Agente Fiscal de CRESS/SC abriu para o debate dos 102 
instrumentais da fiscalização. Mesa de abertura do Descentralizado trouxe uma análise de 103 
conjuntura, mas que não gerou muitos debates. Discussão dos eixos foi feita em grupo único. Os 104 
CRESS/RS e PR levaram todos os delegados já eleitos para o nacional. A discussão sobre a 105 
metodologia foi avaliada pelos/as participantes como positiva em comparação com a 106 
metodologia anterior; no entanto, foi explicitado que o método utilizado não possibilitou o 107 
aprofundamento do debate dos temas; necessidade de qualificação da base para os debates. Dani 108 
Castilho observa que a crítica ao método na verdade releva a dificuldade que os CRESS têm na 109 
preparação das suas delegações. Bernadette: observa que a forma de discussão no grupão não 110 
possibilita o aprofundamento do debate. Da avaliação geral se observa a fragilidade das regiões 111 
centro-oeste e norte o que deve sinalizar para o CFESS maior atenção a essas regiões. Encontro 112 
Nacional CFESS-CRESS - Reunião da comissão organizadora realizada em 22 de julho, com a 113 
presença de Maurílio e Cristina (pelo CFESS); Vera, Larissa e Alail (pelo CRESS/MT) e Leila 114 
(pela Alvo Eventos). Apresentada a programação. As conselheiras indicaram alguns ajustes, 115 
ficando assim definidas: 45º Encontro Nacional CFESS/ CRESS. Cuiabá/ MT, 13 a 16 de 116 
outubro de 2016. Tema central: É preciso estar atento/a e forte! Dia 13: 09h/15h – 117 
Credenciamento das delegações; 16h - Mesa de abertura – Presidente do CFESS: Maurílio 118 
Castro de Matos; Presidente do CRESS/20ª Região/ MT: Vera Lúcia Honório dos Anjos. 119 
Presidente da ABEPSS: Raquel Santana; 16h30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno - 120 
Conselheira do CFESS; CRESS/ RJ; 17h30 – Conferência de abertura - Conjuntura nacional e o 121 
impacto na organização política do Serviço Social. Palestrante: Jefferson Ruiz – UERJ; 122 
Palestrante: Daniela Neves (CFESS); 20h00 - Chamada das delegações (Apresentação Bia 123 
Correa); 21h00 – Confraternização (em espaço fora do hotel, a definir). Dia 14 - 9h / 10h – Arte 124 
do novo documento de identidade profissional: resgate da obra de Arthur Bispo do Rosário - 125 
Representante do CFESS – Sandra Teixeira. Expositora: Conceição Robaina – FIOCRUZ; 126 
Exposição sobre a metodologia/ etapa de AVALIAÇÃO das deliberações – CFESS -13h30 / 18h 127 
– Grupos temáticos:- Fiscalização; - Administrativo-financeiro; - Plenária para aprovação da 128 
Política Nacional de Combate à Inadimplência; Representante do CFESS: Esther Lemos; Dia 15- 129 
08h30/12h30 - Grupos temáticos: – Formação/ RI; - Comunicação; 14h00 / 18h00 - Grupos 130 
temáticos: - Seguridade Social; - Ética/ Direitos Humanos. Dia 16 - 8h30h / 12h00 - Plenária 131 
para aprovação dos Instrumentais da Política nacional de Fiscalização (PNF); Representantes do 132 
GT: Josi – representante do CFESS; Edmée (conselheira) e Maria Helena (agente fiscal) – 133 
representantes do CRESS/AL; 13h30 / 16h30 - Plenária final. 16h30 às 17h30 - Avaliação da 134 
metodologia e encerramento. Solicitação do CRESS-SP, indicando a necessidade de um espaço 135 
na programação para discussão do documento Bandeiras de Lutas. Tânia conversará com a 136 
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conselheira Kelly para compreender o teor da discussão ora indicada. Considerar que este é um 137 
encontro de avaliação e o significado do documento Bandeiras de Lutas é o de sintetizar uma 138 
série de posicionamentos do Conjunto nos últimos anos. Lembrar que o documento foi fruto da 139 
elaboração de um GT Nacional e lançado o ano passado. A posição do Cfess é de não revê-lo 140 
neste Encontro. Convites - Assembleia Legislativa / MT: Convite para Audiência Pública, em 5 141 
de setembro/16, para discutir a Política Nacional do SUAS, repercussões e consequências 142 
econômicas e políticas que poderão atingir a população do estado do Mato Grosso. Informar 143 
impossibilidade, pois a data coincide com o início do CBAS. CONFEA: Convite para Solenidade 144 
de Abertura do 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no dia 29/08/16. Agradecer e 145 
informar a impossibilidade. Sandra Sempé fará a comunicação. CRESS/SP : para mesa de 146 
abertura Encontro Estadual sobre Sigilo Profissional, no dia 16 de setembro/16. Confirmar 147 
presença da conselheira Tânia e solicitar programação. CNBB/ pastoral do menor: Convite para 148 
lançamento da campanha “Dê oportunidade, faça a diferença, ninguém nasce infrator”, contra a 149 
PEC 115/2015, que propõe a redução da idade penal. Dia 5 de setembro/16, em Brasília. 150 
Informar impossibilidade, reafirmando posição do CFESS contrária à redução da idade penal. 151 
(data coincide com o CBAS); Solenidade de Designação do Patrono da Escola Estadual José 152 
Xavier Cortez, realizada em 20/08/16. Já respondido a impossibilidade. Informes - Envio de 153 
ofício ao MPOG e SINAFESE – solicitando audiência para tratar das 30h. Reunião proposta para 154 
o período de 21 a 23 de setembro próximo; Solicitação de apoio financeiro ao Acampamento 155 
Nacional do Levante Popular da Juventude, em Belo Horizonte. Solicitam agendar reunião para 156 
apresentar a proposta do Acampamento Nacional. Informar impossibilidade de atender ao apoio 157 
financeiro, devido a não previsão orçamentária para tal atividade, assim como limitações em 158 
função da natureza de autarquias e orientações do TCU; Carta Aberta aos assistentes sociais, 159 
estudantes de SS, entidades e associações da categoria profissional. Exposição sobre as 160 
dificuldades enfrentadas pelo Programa de Residência Integrada Multidisciplinar em saúde da 161 
UFTM. Ciente. Encaminhar à comissão organizadora do Seminário Nacional sobre Residência 162 
em Saúde e Serviço Social (Solange, Alessandra, Juliana, Maurilio). Moção INSS – enviar para 163 
comissão organizadora do CBAS. Informe dos Correios sobre o reajuste das tarifas postais 164 
nacionais e internacionais. Ciência; Recebimento do Relatório Anual 2015/2016 do Mecanismo 165 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ciência. Incorporar ao acervo do CFESS; Serviço 166 
de Limpeza Urbana – Informa sobre a campanha “Brasília Limpa – Sua Atitude faz a 167 
Diferença”.  Ciência. ; Análise de conjuntura fica transferida para sábado, dia 27/08, pela manhã; 168 
Enfocar a participação do CFESS nas diversas frentes de atuação política. CBAS - Solicitação de 169 
apoio para venda de publicações Instituto Luckács –– venda de livros a preço de custo. 170 
Deliberado pela sessão de espaço e de uma mesa. Associação de Assistentes Sociais do TJ/SP E 171 
Associação Nacional - Solicita sala para 200 das 16h às 18h para reunião – dia 7 de setembro – 172 
verificar uma sala que já esteja locada para o CBAS. Espaço para venda de materiais – sessão de 173 
espaço e uma mesa; Maurílio responderá, indicando que façam contato com Marcia da Alvo 174 
eventos. Localizar e-mail do Instituto Luckacs e repassar para a comissão organizadora do 175 
CBAS. O Dia 27 foi coordenado por Raquel e iniciou com a pauta de finanças. Assuntos 176 
contábeis - Aprovado o balancete do CFESS, referente ao mês de julho, pelo Conselho Pleno. 177 
Seccional de RR - Consultar o CRESS AM, sobre o número de profissionais ativos pagantes e 178 
quantos são inadimplentes do referido CRESS AM a Seccional de RR. CFESS na Estrada - 179 
CRESS TO: 27 e 28 de outubro, alterar para 24 e 25 de novembro. Conselheiros: Maurílio, Dani 180 
N, Sandra T.; CRESS RJ 24 e 25 de novembro: Maurilio, Juliana, Solange, alterar para o dia: 1 e 181 
2 de dezembro. Conselheiros: Maurílio, Juliana (confirmar), Solange e Nazarela. Sylvia e 182 
Vilmar. Enviar oficio ao CRESS/RJ para indicar a novas datas. Providências de diárias e hotéis. 183 

mailto:cfess@cfess.org.br
http://www.cfess.org.br/


 

  ______________________________________________________________________________________ 

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 

Informes sobre o Recadastramento - Apresentação do Manual sobre o Recadastramento: 184 
Substituição das atuais carteiras e cédulas de Identidade profissional por novo DIP; Verificar se 185 
os documentos podem ser enviados por correio eletrônico; Na página em que se faz a pergunta se 186 
o profissional deseja participar ou não da pesquisa. Fazer um texto de “apelo” para que o mesmo 187 
participe. Alterar a imagem da DIP, conforme sugestão da Magda da G&D, para ser mais um 188 
chamariz para que a/o profissional se sinta estimulado a solicitar a nova DIP. A sombra da 189 
imagem seja alterada para imagem feminina. Os documentos a serem encaminhados pelo correio 190 
devem ser autenticados e isso não foi previsto na Resolução. Proceder tal inclusão no art. 582, 191 
Art. 28. Cronograma: Foi acordado com a Implanta as atividades e prazos restantes a fim de 192 
atingirmos o objetivo de iniciarmos a solicitação dos pedidos no dia 03 de outubro de 2016, 193 
sendo os seguintes: 26 de agosto - aprovação pelo pleno do CFESS do Manual enviado pela 194 
Implanta de 26 a 31 de agosto - finalização do vídeo de treinamento a ser enviado aos CRESS 195 
juntamente com o Manual; 01 de setembro - envio pela Implanta ao CFESS do Manual e vídeos 196 
de treinamento incluindo o vídeo produzido pela G&D; de 02 a 05 de setembro - Teste Piloto no 197 
CRESS SP e no CRESS RS; 05 de setembro - processamento do arquivo retorno no CFESS 198 
juntamente com a Implanta; 06 a 15 de setembro - treinamento dos CRESS com agendamento 199 
prévio pela Implanta e respectivo monitoramento pelo CFESS 16 de setembro - envio à Implanta 200 
e G&D de ajustes necessários; 16 a 28 de setembro - efetivação dos ajustes no sistema pela 201 
Implanta e G&D; 29 e 30 de setembro - finalização do hotsite com respectivos vídeos de 202 
orientação aos profissionais elaborados pela empresa de publicidade; 30 de setembro - validação 203 
hotsite; 03 de outubro - publicação do hotsite, início da operação nos CRESS e entrega da Parte 204 
II do sistema pela Implanta. Proposta de datas para reuniões: 1. reunião presencial dia 29 de 205 
agosto às 17h00 no CFESS: CFESS, Implanta, G&D (via skype), Frisson e Estatístico; 2. 206 
reuniões semanais (às segundas-feiras) via Skype entre CFESS, Implanta e G&D. Datas: 05/09, 207 
12/09, 19/09, 26/09, 03/10. Na reunião do dia 29 de agosto será definido o horário das reuniões 208 
semanais bem como as atividades que deverão ocorrer para efetivação desta fase do projeto. A 209 
partir da reunião do dia 29 de agosto, a empresa de publicidade e o desenvolvedor da pesquisa do 210 
perfil profissional, alinharão suas ações com a Implanta e G&D para desenvolvimento final do 211 
hotsite que hospeda o sistema. Foi estimado que no período de outubro e dezembro/2016 a maior 212 
demanda de emissão do DIP será dos profissionais já inscritos. Na reunião do dia 29 o objetivo 213 
será de alinhar conjuntamente as ações necessárias e respectivo cronograma. Pesquisa sobre o 214 
Perfil Profissional - Sincronizar as mesmas opções de pergunta entre a pesquisa e do 215 
recadastramento. 6 – Verificar se a escrita está correta, étnico racial ou etnorracial  - manter 216 
étnico-racial; Não incluir na questão 19 - a sugestão sobre as 40 horas com dedicação exclusiva  217 
(sem alteração); Das questões 15 e 21, permitir apenas uma alternativa por vínculo; Questão 22 – 218 
“incluir outra” em área de atuação – deve continuar possibilitar mais de um preenchimento; 25 – 219 
acrescentar item; Conversar com o estatístico sobre a diferença de roteiro quando a resposta é 220 
diferente; 30 – permitir mais de uma resposta; 36 – fazer os acréscimos indicados no pleno; 221 
Alterar texto:  Frentes/Fóruns/Comitês/Coletivos em defesa de politicas públicas; Alterar texto:  222 
Movimento de Defesa de Direitos Humanos -  retirar a palavra Nacional; Incluir Movimento em 223 
Defesa da Democratização da Comunicação e  Movimento Sindical. Excluir o movimento de 224 
criança e adolescente, moradia e movimento indígena. Verificar a questão 37. Aprovada todas as 225 
sugestões de alteração, inclusão e exclusão e o roteio da pesquisa apresentado, pelo Conselho 226 
Pleno. Assuntos Jurídicos - Parecer Jurídico nº 21/16 Assunto: Presença de defensor/advogado/a 227 
ou curador da parte, na sala, consultório ou espaço sócio-ocupacional de atuação do assistente 228 
social, no ato da realização de entrevista social e da aplicação de metodologia ou de realização 229 
de atividades  inerentes ao Serviço Social - Aprovado pelo Conselho Pleno, o Parjur 21/16; 230 
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Oficio, enviando cópia aos CRESS, para conhecimento bem como à OAB, solicitando que seja 231 
realizada uma reunião entre ambas as entidades, para discussão dos posicionamentos e para 232 
buscar um entendimento comum que possibilite orientar ambas as categorias profissionais da 233 
conduta a ser adotada em situações versadas no presente parecer. Tentar agendar reunião com a 234 
OAB, junto à data do pleno de novembro; Parecer Jurídico nº 22/16 - Assunto: Recurso 235 
Administrativo CFESS nº 11/2015, interposto pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 236 
Saúde do Estado do Ceará LTDA/ COOSAÚDE, contrapondo-se a decisão do CRESS da 3ª. 237 
Região, em relação ao INDEFERIMENTO de seu registro na modalidade de Pessoa Jurídica. 238 
Aprovado pelo Conselho Pleno do CFESS, o ParJur 22/16; Ofício, encaminhando cópia do 239 
Parecer à Cooperativa/Recorrente e ao CRESS da 3a. Região, devolvendo-se os autos originais a 240 
sua origem. Parecer Jurídico nº 30/16 Sigiloso. Assunto: desaforamento nº 01/16 de denúncia 241 
ética protocolizada perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da 12ª. Região, 242 
processar e julgar a denúncia. Aprovado pelo Conselho Pleno do CFESS. Ofício, remetendo 243 
cópia do presente Parecer  para a Presidente do CRESS da 12a. Região e desaforamento para o 244 
CRESS 10ª Região, para cumprimento da decisão do CFESS, quanto ao processamento regular 245 
da denúncia, em seu âmbito.  Parecer Jurídico nº 32/16. Sigiloso - Assunto: Desaforamento nº 246 
02/16 de denúncia ética protocolizada perante CRESS/ Arguição de impedimento do CRESS da 247 
23ª. Região, processar e julgar a denúncia. Aprovado pelo Conselho Pleno do CFESS; Ofício, 248 
remetendo cópia do presente Parecer para o Presidente do CRESS da 23a. Região e 249 
desaforamento para o CRESS 20ª Região/MT, para cumprimento da decisão do CFESS, quanto 250 
ao processamento regular da denúncia, em seu âmbito de jurisdição. Parecer Jurídico nº 33/16- 251 
Sigiloso.  Assunto: Desaforamento nº 03/16 de denúncia ética protocolizada perante CRESS/ 252 
Arguição de impedimento do CRESS da 23ª. Região, processar e julgar a denúncia. Aprovado 253 
pelo Conselho Pleno do CFESS Ofício, remetendo cópia do presente Parecer para o Presidente 254 
do CRESS da 23a. Região e para o CRESS 20ª Região/MT desaforado, para cumprimento da 255 
decisão do CFESS, quanto ao processamento regular da denúncia, em seu âmbito de jurisdição. 256 
Parecer Jurídico nº 37/16. Sigiloso - Assunto: Desaforamento nº 04/16 de denúncia ética 257 
protocolizada perante CRESS. Arguição de impedimento do CRESS da 3ª. Região, processar e 258 
julgar a denúncia. Aprovado pelo Conselho Pleno do CFESS; Ofício, remetendo cópia do 259 
presente essa de cópia, do presente Parecer para o Presidente do CRESS da 3a. Região; para o 260 
CRESS 5ª BA desaforado, para cumprimento da decisão do CFESS, quanto ao processamento 261 
regular da denúncia, em seu âmbito de jurisdição e para a denunciante e denunciada, para 262 
conhecimento. Minuta de Resolução EMENTA: Determina a prorrogação do prazo de 263 
sobrestamento, estabelecido pela RESOLUÇÃO CFESS nº 755/16, para efeito da análise e da 264 
decisão dos pedidos de inscrição profissional, já  protocolizados ou que vierem a ser 265 
apresentados perante os Conselhos Regionais de Serviço Social/ CRESS, onde existam 266 
elementos, indícios ou evidências que disciplinas do curso de Serviço Social foram ofertadas em 267 
cursos livres de extensão e os diplomas expedidos por instituições de ensino. Aprovada pelo 268 
Conselho Pleno, a Minuta de Resolução com a determinação de 90 dias como prazo (termina em 269 
27 de outubro); Agendar data para a reunião com o Promotor/a responsável pelo processo de 270 
denúncia; Elaborar outra petição e tirar cópia dos relatórios de irregularidades e anexar ao 271 
processo. Averiguação do CRESS 6ª /MG: Apresentação da situação de averiguação no CRESS. 272 
Feito oitivas. Dificuldades relacionadas às condições de trabalho dos funcionários. Falta de plano 273 
de cargos e salários. Leitura da Tabela – Processo de MG: Questões para orientação: prestação 274 
de contas; fechamento do balancete, gestão democrática; compras e despesas. Elaborar e 275 
apresentar o Relatório de Averiguação pela comissão ao Conselho Pleno. Aprovada pelo 276 
Conselho Pleno a abertura de Inquérito Administrativo, seguindo todas as providências cabíveis. 277 
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Aprovada com indicação de instauração de inquérito administrativo mediante a confecção de 278 
portaria enquadrando os fatos. Ficam nomeados os membros da comissão composta pelas 279 
assistentes sociais: Alessandra, Erlenia, Juliana e Valeria (suplente). Manifestação Jurídica n. 280 
117/2016-V: Consulta do CRESS SC sobre a possibilidade de acordo judicial. Aprovada a 281 
referida Manifestação Jurídica pelo Conselho Pleno. Encaminhar cópia da MANJUR ao CRESS 282 
12ª -SC. Alteração das datas dos Julgamentos Éticos: Os recursos que estavam previstos no dia 283 
21 de setembro serão transferidos para o dia 14 de dezembro (Josi, Bernadete e Tania). Análise 284 
de conjuntura - Esther- A Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, foi constituída em  285 
11 de junho tendo na composição o  fórum usuários, de trabalhadores e ex gestores do MDS 286 
(constituíram  o coletivo SUAS). O espaço se apresenta muito tenso e com muitas dificuldades 287 
de articulação principalmente com o grupo coletivo SUAS. Foi constituído um grupo executivo 288 
da frente com representação de usuários, representação do FNTSUAS; FNTSUAS e do coletivo 289 
SUAS. Foram formadas duas comissões e o CFESS participa da comissão de comunicação. 290 
Definido no fórum e na frente que as palavras de ordem são Fora Temer e Nenhum Direito a 291 
Menos. A frente realizará um encontro descentralizado do Fórum Nacional dos/das 292 
trabalhadores/as em novembro, tendo sido debatido a programação do referido evento. Erlênia – 293 
A realidade mostra importância de permanecer nesse espaço do FNTSUAS para fazer 294 
ponderações e mediações. A experiência da Frente ainda não conseguiu se articular com o 295 
movimento da previdência e saúde. Foi pensada ainda para o encontro descentralizado da frente 296 
uma mesa com participação de Inês, Marinete, Ieda, para discussão das politicas de saúde, 297 
previdência e assistência. Avaliar depois do impeachment, ações para além do processo imediato 298 
na defesa da seguridade.  Josi- dificuldade de construir unidade mais da esquerda, preocupação 299 
com a direção que esses espaços têm tomado. É importante estar lá mesmo, sendo fundamental 300 
ter ido à marcha, em Brasília. Depois da permanência definitiva de Temer é preciso avaliar a 301 
situação em setembro. Pra manter o debate nas politicas é importante fortalecer a comissão de 302 
seguridade do CFESS.  Dani Castilho – Essa conversa estava prevista na comissão de seguridade 303 
mais não deu tempo em função da pauta, depois será levada para o pleno.  O fortalecimento dos 304 
fóruns estaduais do SUAS está sendo incentivado pela frente e o CFESS deve também fazer 305 
articulação com os CRESS pra se fortalecer nos fóruns e os fóruns estaduais são espaços 306 
importantes. Josi – tentando acompanhar o debate da sucessão CFESS/CRESS nos Estados. Em 307 
Sergipe a pauta central é a frente. Foi realizado comício fica Dilma. Há indícios de uma chapa 308 
única da atual direção do CRESS. Alessandra – Na saúde tem um terceiro campo ganhando 309 
espaço. Tem o grupo à esquerda; o grupo fica Dilma e um grupo do setor privado. A plenária da 310 
saúde realizada esta semana estava muito esvaziada, não chegando a 1000 participações. A frente 311 
nacional contra a privatização fez avaliação muito ruim da plenária. A Frente Nacional contra a 312 
privatização vai realizar encontro. Estão sendo constituídos os fóruns estaduais.  A frente 313 
estadual em defesa da assistência e seguridade social é apoiada pelo CRESS de Minas Gerais. 314 
Participam todos os ex-gestores da assistência e José Cruz está na organização da frente. 315 
Maurilio – Os fóruns que surgiram após impeachment de Dilma tendem não continuar, falavam 316 
em defesa da democracia, tendem a enfraquecer pelo ano eleitoral que viveremos esse ano. No 317 
RJ o fórum tem um discurso que é pelo movimento do SUS. Os segmentos vão se articular em 318 
torno das eleições. Erlenia - no Ceará há interesse em dialogar com atual gestão. 319 
Encaminhamento: Reforçar necessidade de avaliar a frente nacional em defesa da assistência e 320 
da seguridade na comissão de seguridade. Ficar atento nas correlações de forças nos estados na 321 
constituição dos FETSUAS. Eleição CNDI – Bernadette - o CNDI, iniciou o processo de eleição 322 
da sociedade civil. A cada eleição a presidência se reveza entre governo e sociedade civil. 323 
Atualmente quem preside é a sociedade civil por meio da COBAP. A próxima gestão será 324 
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presidida pelo governo. O CFESS participa do conselho há sete gestões, e é colocada como uma 325 
representação importante. O CFESS participa de uma comissão. Avalia importância do CFESS 326 
nesse espaço considerando a conjuntura e com todo o desmando da previdência. População idosa 327 
será impactada.  Solange – necessidade de pensar participação nos vários espaços de 328 
representação. Pensar o fato de estar há sete gestões no CNDI, já que o CFESS defende 329 
renovação nesses espaços. Avaliar se estamos contribuindo para esses espaços. È importante 330 
organizarmos a participação de outros. Nazarela - avaliar porque outros conselhos não 331 
concorrem para esses conselhos e de que forma oxigenar esses conselhos. Precisamos avaliar 332 
essa participação, planejarmos o que vamos fazer e monitorar o que estamos fazendo. Temos 333 
uma demanda imensa na seguridade social que nos consome de forma muito intensa em todos os 334 
espaços. È importante priorizarmos e reforçar os espaços de representação dos/das 335 
trabalhadores/as. Pensar quais espaços os conselheiros podem estar e outros que possamos contar 336 
com apoios externos. Esther – pensando no que vem aí entende que é espaço estratégico de estar 337 
presente. Não temos uma participação orgânica, estamos isoladas nessa participação. Saber se 338 
existe um movimento maior. Se for ficar isolado não é interessante estar nesse espaço de disputa, 339 
precisa de uma base que reforce essa participação dos trabalhadores como sociedade civil. 340 
Diferente de outros espaços como assistência e saúde que tem os fóruns  e movimentos que dão 341 
sustentação nesses espaços de representação. O CFESS tem ações que marcam nossa presença 342 
nesse espaço a exemplo do CFESS MANIFESTA, entre outros. Raquel – a temática da pessoa 343 
idosa ainda não chamou a atenção da sociedade. Entende importância de participar desse espaço. 344 
A temática só chama a atenção quando mexe no mercado, vai aumentar o número de idosos até 345 
2020. Defende a participação de um conselheiro e um da base. Tem dúvida caso seja favorável 346 
concorrer. A indicação agora é da entidade? Como vamos ficar nessa representação e se pode 347 
mudar o nome da representação depois. Alessandra – No processo eleitoral do CONADE, foi 348 
disputa para inscrição mais indicação da representação seria externa. O CNDI não é conselho 349 
deliberativo, tem menor poder de se expressar. Precisa ver quem vem para disputa. Outros 350 
conselhos mais ativos são CFP e COFFITO. Tem sido cada vez mais difícil um conselheiro do 351 
CFESS estar nesses espaços. Temos boas experiências como representações externas, apostar nas 352 
bases. Maurílio – o CFESS tem pensado sua participação nos conselhos, mas não 353 
necessariamente em todos os conselhos que hoje estamos. Tentar provocar um fórum, com 354 
movimentos, com associação de aposentados. A participação será importante se for 355 
problematizar dentro do conselho, se for pra articular discussões sobre reforma da previdência. 356 
Josi – acha que de fato precisamos pensar o que estamos representando lá. Faríamos melhor se 357 
pensássemos pessoas com discussão de acompanhamento do movimento, das reformas. Pensar 358 
como construir movimento para fortalecer o debate da política do idoso. Alessandra – tem 359 
acordo com o que coloca que não é lá que se constrói o espaço de resistência. Cheila tem crítica 360 
da saída do CFESS do Conanda. O espaço do conselho sendo deliberativo ou não, é lá que a 361 
gente fica sabendo de questões importantes para denunciar inclusive. Bernadette - acha 362 
importante, pois é lá que se toma conhecimento e se faz enfrentamento das questões. A exemplo 363 
da plenária de seguridade que teve grande participação de assistentes sociais e considerando o 364 
momento conjuntural entende como muito importante. Esther – pra ser conselheiros não temos 365 
perna. É importante também estar presente para possibilitar a transversalidade, sendo estratégico 366 
estar nesse espaço. Se permanecer Bernadette e Raquel que se colocam à disposição e depois 367 
pode enviar outros nomes. Propostas colocadas em votação: 1. Que o CFESS irá concorrer à 368 
eleição do CNDI com os nomes de Bernadette e Raquel; 2. Não concorrer às eleições do CNDI; 369 
Encaminhamento: Aprovada a participação do CFESS no CNDI. Bernadete titular e Raquel na 370 
suplência. Preparar a documentação para inscrição do CFESS até dia 02/09; Indicar a conselheira 371 
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Raquel para representação do CFESS na eleição do CNDI dia 28/09. Representação do CFESS 372 
no CNS - A CONEP terá eleição para coordenação adjunta. A proposta do Conselho Federal de 373 
Nutrição é abrir mão da titularidade do CNS para o CFESS assumir.  E o CFN assume a 374 
coordenação adjunta da CONEP. Esther – avalia que o CFESS vem num esforço muito grande 375 
na CONEP. É interessante para o CFESS estar no CNS e CONEP. Alessandra - não acha que é 376 
indispensável estar na coordenação adjunta. O CFESS continua como integrante da CONEP, 377 
porque o CFESS somente poderá ficar na CONEP até maio/2017.  Nas demais comissões do 378 
CNS o CFESS fica os três anos. Encaminhamento: Aprovada a permanência de Alessandra na 379 
CONEP como integrante da comissão e suplente no CNS. Seminário Nacional de Residência 380 
Multiprofissional - A segunda mesa que trata da análise crítica da implementação das residências 381 
em saúde estava prevista a participação do governo por meio do MEC e Ministério da Saúde na 382 
perspectiva do governo colocar sua visão sobre a política da residência e as representações 383 
fazerem uma análise crítica. Dia 04- setembro: Primeira mesa a fala de Letícia abordará reflexão 384 
sobre a residência, espaço de formação, precarização. Importante que todas/o conselheiras/o 385 
leiam o documento enviado por Alessandra problematizando as questões que perpassam a 386 
residência, antes do seminário para orientar as intervenções do CFESS.  Deve instigar o debate 387 
da plenária. Indicar os pontos que não são consensos. Tem 1370 pessoas inscritas - o auditório 388 
maior tem capacidade para 800 lugares; o único material que será disponibilizado para os 389 
participantes é o crachá; O certificado será on line. Última mesa síntese das representações e 390 
desafios na implementação da residência; Foi enviado e aprovado o orçamento do seminário 391 
enviado e acordado com a ALVO e comissão organizadora; está confirmada contratação de 392 
intérprete de libras. Encaminhamento: Enviar ofício e solicitar texto das palestrantes; Alessandra 393 
fazer email para Leticia e Rodriane para organização das falas; Elaborar instrumento com 394 
questões gerais para o grupo discutir/ Pensar roteiro (questões gerais e próprias do Serviço social 395 
e questões específicas do segmento tutor, preceptor e residente).  Incluir no mailing do CFESS 396 
manifesta sobre seguridade social material sobre transmissão on line e divulgação. Enviar email 397 
para ABEPSS pra indicação de participação nas mesas. Encaminhamentos do CBAS - Reunião 398 
de diretoria CFESS sábado 10h no hotel.  Organização de participação das conselheiras no 399 
CBAS: Informações gerais sobre o congresso; Lucia Barroco não participará do CBAS sendo 400 
substituída por Maurílio; Maurílio sai da mesa de organização política da categoria e entra Esther 401 
na representação do CFESS; Dani Neves - organização política da América Latina e Caribe; 402 
Silvana estava plenária simultânea não poderá participar, substituída pela conselheira Tânia. 403 
Mesa de encerramento CBAS- Josi. Foi definida a reorganização de algumas despesas em razão 404 
de não se ter conseguido obter vários patrocínios solicitados, e o CBAS não ter dotação 405 
orçamentária do CFESS. Pagamento de diárias para conselheiras, assessoria especial, jurídica e 406 
de comunicação e trabalhadores - diária cheia de 5 a 9 de setembro – 5 diárias mais de 407 
deslocamento. A participação de integrantes da comissão organizadora é custeada pelo evento. O 408 
hotel está reservado para conselheiras/o, assessoria especial, jurídica e de comunicação e 409 
trabalhadores; Quem vai com diária do CFESS deve realizar o pagamento diretamente no hotel. 410 
ENESSO - Nova gestão assumiu em julho último. O ENESS foi realizado em julho na UNB. 411 
Teve cerca de 400 inscritos/as, número muito inferior aos últimos eventos. Expressou uma baixa 412 
participação e intervenção política nos debates, inclusive por parte da direção da ENESSO. Ao 413 
final do evento não houve condições de concluir alguns encaminhamentos, inclusive não se 414 
definiu o local do próximo evento e não foi concluída a discussão do Estatuto como estava 415 
previsto na programação; parte disso foi justificada pela insuficiência de recursos; Conselheiras 416 
Daniela Neves e Daniela Castilho participaram em diferentes momentos e compartilham da 417 
mesma opinião. Existe um convênio firmado entre o CFESS e ENESSO, cujos recursos foram 418 
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utilizados, exceto um dos itens que se refere à elaboração de uma cartilha. Sandra/ tesoureira 419 
observa que a entidade tem tido dificuldades para fazer a prestação de contas (isso também vem 420 
ocorrendo em relação ao convênio com  ABEPSS). Nesse sentido, é urgente uma conversa 421 
política com as duas entidades em relação a esses aspectos. Encaminhamento: agendar reunião, 422 
se possível durante o CBAS. Dia 3/ set às 17h30. Responder ao ofício recebido da ENESSO, 423 
congratulando-a, reafirmando a articulação histórica das entidades e agendando a reunião com os 424 
representantes desta que estão na comissão organizadora do CBAS. Comissões - Comunicação:  425 
Agenda 2017, a empresa vencedora da licitação é do Rio de Janeiro. Será lançada no CBAS; 426 
previsão de receber em Recife; estará à venda no stand do CFESS (cerca de 1500 exemplares, 427 
sendo uma parte a cota do CRESS-PE); Proposta de preços: R$ 11, 87 por agenda, arredondando 428 
para R$12,00 a ser repassado aos assistentes sociais. Encaminhar ofício aos CRESS com as 429 
informações pertinentes, indicando o valor de venda de R$ 12,00. Informativo do CFESS será 430 
unificado incluindo as informações do CFESS e o processo eleitoral. Até o próximo Pleno as 431 
comissões devem apresentar as sugestões de suas matérias para discussão pela comissão de 432 
comunicação. A Sec. RR não recebeu os dois últimos informativos; será feito contato com o 433 
CRESS/AM, buscando informações sobre o ocorrido.  Cadernos do “Ética em Movimento”: Há 434 
problemas com a licitação do diagramador. Seguridade Social - Reunião com as representações 435 
do CFESS nos conselhos e fóruns a ser realizada em 3 e 4 de novembro, colada com o curso de 436 
Ética em Movimento em São Paulo. Possibilitar que as representações participem do curso. Para 437 
essa reunião de novembro, a comissão de seguridade social avaliará as presenças necessárias, 438 
tendo em vista que algumas representações não tiveram reuniões neste ano, conforme foi 439 
relatado na última reunião ocorrido em julho. Foram indicadas conselheiras de referência para 440 
acompanhar as representações externas, com vistas a dialogar mais proximamente com a 441 
representação e as discussões políticas que são pautadas: CONAD – Solange; CNCD – Tânia; 442 
Câmaras Técnicas – Alessandra e Solange; CONANDA e Fórum DCA – Nazarela; COFIN e 443 
CPCS – Alessandra. Deliberada a realização de Campanha de denúncia sobre o desmonte da 444 
seguridade, criando uma identidade: confeccionar adesivos e banner. Acompanhamento PL 445 
Educação: reunião com as convidadas para essa temática: Elisa e Kátia, que apresentaram o 446 
Plano de Trabalho. Discutido e aprovado na comissão. Nova reunião no pleno de setembro com a 447 
possibilidade de agendar com o CFP.  INSS – reunião com o novo presidente, agendada pelo 448 
grupo de assistentes sociais do INSS para o dia 29/08; CFESS participará por meio da 449 
conselheira Raquel e assessora Zenite. Pauta: Nova chefia do SS; Concurso; Decreto sobre as 450 
atribuições do/a AS; Avaliações sociais para BPC e LC 142. CEDH - Suplência do CNCD – 451 
Indicação da assistente social Mirla Cisne. A presença da suplente com custeio pelo CFESS nas 452 
reuniões desse Conselho somente se dará a depender do tema da pauta. Ética em Movimento: 453 
próxima edição do curso será realizada em SP com o lançamento dos cadernos do “Ética em 454 
Movimento”. COFI - Prioridades da fiscalização – fiscalização das Comunidades Terapêuticas – 455 
17 CRESS responderam. Agendar uma reunião entre seguridade e COFI no próximo Pleno para 456 
discutir sobre as informações levantadas pelos CRESS, que envolvem o exercício profissional no 457 
contexto da política de drogas. Reunião com a Implanta sobre Sistema de Credenciamento dos 458 
Campos de Estágio, realizado no dia 11 de agosto com a participação de Josi, Solange, Tania, 459 
Alessandra e Cristina. Pautar em setembro – a proposta a ser apresentada pela Implanta sobre o 460 
estudo de viabilidade técnica para implantação do relatório de fiscalização informatizado. 461 
Benefícios Eventuais: Grupo formado por Solange, Raquel e Marlene. Elaborado um texto com a 462 
indicação (que foi partilhada na COFI) de que a elaboração de estudos socioeconômicos para 463 
concessão dos benefícios eventuais não é considerada atribuição privativa do/a AS. Há um 464 
debate em SC muito forte com a posição de que seria atribuição privativa; abriu-se no CMAS de 465 
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Florianópolis uma disputa interna entre assistentes sociais e psicólogos, pois ao regulamentar a 466 
concessão dos Benefícios Eventuais naquele município, foi previsto na regulamentação que o 467 
estudo socioeconômico para a concessão é matéria/ atribuição privativa do/a AS. Necessidade de 468 
leitura do texto/ posição por parte dos conselheiras/os, pois se trata de um posicionamento do 469 
CFESS. Necessidade de retomar a discussão sobre as atribuições privativas em face de algumas 470 
posições divergentes. O texto levanta outros desdobramentos em relação aos estudos 471 
socioeconômicos que merecem um aprofundamento; Responder ao CRESS/SC após o CBAS. 472 
Até lá as conselheiras farão a leitura do documento elaborado pelo grupo da COFI. ADM-FIN - 473 
Recomposição da CPL – Gleyton, Diogo e a substituição de Sandra Sempé por Vitor; Saída de 474 
Sandra Sempé, mas continuará dando apoio. A presidência fica com o funcionário Gleyton. GT 475 
Inadimplência - Reunião nos próximos dias 30 e 31 de agosto. Aprovada a presença de Marinete 476 
no 45º Encontro nacional para acompanhar a plenária de discussão e aprovação da Política. 477 
Verificar possibilidade de sua participação. Lei de Acesso à Informação - Enviado Ofício ao 478 
TCU, solicitando prorrogação do prazo para as adequações solicitadas, até fevereiro/17. CRESS-479 
TO e AC solicitaram acesso ao Fundo sede para aquisição. Verificar o processo para acesso ao 480 
Fundo Sede; Solicitar Manifestação jurídica para posterior deliberação do Conselho Pleno. 481 
Concurso para o CFESS - Reunião 31 de agosto com a empresa que vai realizar o concurso – 482 
Esther, Sandra, Sandra S. e Antônio. Formação: Levantamento de averiguações que existem no 483 
âmbito dos MPs Em relação questões relacionadas a estágio supervisionado em SS. Sylvia fará 484 
um levantamento e levará para a reunião do CFESS no CBAS. Reunião com a ABEPSS em 7 de 485 
set. às 17 h no CBAS. Solicitações do CRESS-MS: participar de um GT para elaborar projeto 486 
pedagógico para abertura do curso. O CFESS não participará. GT Trabalho e Formação: 11 de 487 
out das 17 às 21h. RI: Convite para representação para outubro; Convite da Federação Argentina 488 
para evento a realizar-se em outubro – Painel latino americano - 20 a 22 de outubro. Daniela 489 
Neves verá possibilidade; se não puder ver com Tania. CFESS custeia Natal (se for Daniela) ou 490 
São Paulo (se for Tania) a Buenos Aires e a Federação Argentina custeia o trecho até San Juan, 491 
onde será o evento. Evento no Peru – reunião de trabalho para discutir perfil de formação 492 
profissional – O CFESS não participará e indicará que o convite seja direcionado à ABEPSS. 493 
Assuntos Jurídicos - Procedimento Administrativo que envolve ex-conselheiro/a do CRESS-PA 494 
da gestão anterior (2011-2014). A comissão concluiu por envio de denúncia ao MP. O ex-495 
conselheiro foi intimado a se manifestar, mas não o fez. Encaminhar de imediato ao MP. Sylvia 496 
fará minuta de ofício. Em relação à consulta do CRESS-PA sobre procedimentos relativos às 497 
inscrições de oriundos da AD1, Sylvia ficou de levantar as informações e retornar para as 498 
conselheiras/o. O Conselheiro Maurílio fez as considerações finais e, não havendo mais o que 499 
tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 500 
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