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Ata da 189ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 22 a 25 de setembro de 2016, Gestão 2014-2017 – Tecendo na Luta a Manhã 

Desejada 

Aos vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de setembro de 2016, reuniram-se na 1 
Sede do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os 2 
Conselheiros do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro 3 
próprio, para participarem da 189ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme 4 
convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 19/2016. No dia 22, participaram da 5 
reunião os Conselheiros: Maurilio Matos, Esther Lemos, Josiane Soares, Maria Bernadette de 6 
Moares, Marlene Merisse, Nazarela Rego, Solange Moreira, Daniela Castilho, Juliana Melin, 7 
Erlênia Sobral, Sandra Teixeira, Tânia Diniz e as Assessoras Especiais: Adriane Tomazelli, 8 
Cristina Abreu e Zenite Bogea. A reunião teve início com os Informes do 45º Encontro Nacional 9 
e Seminário sobre o Sigilo Profissional, com as seguintes deliberações sobre o tema: As 10 
representantes do CFESS nos Conselhos de Políticas e Direitos não irão participar do Encontro 11 
Nacional, considerando que haverá a reunião das representações em São Paulo, nos dias 3 e 4 de 12 
novembro do corrente ano.  Convidar as autoras da nota técnica (Tânia Dahmer e Silvia Tejadas) 13 
sobre a participação de assistentes sociais nas comissões disciplinares previstas na Lei de 14 
Execução Penal e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) para participar 15 
da discussão no eixo da COFI. Enviar ofício para a comissão organizadora do CRESS MT, 16 
informando sobre a reunião com os/as palestrantes do evento do sigilo profissional e reunião 17 
sobre o 45º Encontro Nacional, às 17h, dia 11/10. Arte do Seminário de Sigilo Profissional: 18 
Apresentada a arte e feita sugestões de ajustes e complementações pelos conselheiros. 19 
Comunicar ao Assessor de Comunicação sobre as sugestões; Inscrição a partir de segunda-feira - 20 
26/09/16. Programação 45º Encontro Nacional - 13/10/2016: 9h às 15h – Credenciamento das 21 
delegações; 16h - Mesa de abertura – CFESS - CRESS/20ª Região – ABEPSS – ENESSO; 22 
16h30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno - CFESS E CRESS/ 7ª Região; 17h30 – 23 
Conferência de abertura: Conjuntura nacional e o impacto na organização política do Serviço 24 
Social. Palestrantes: Jefferson Ruiz – assistente social, docente da Uerj; Daniela Neves – 25 
assistente social, conselheira do CFESS e docente da UFRN. 20h - Chamada das delegações; 21h 26 
– Confraternização. 14/10/16; 9h às 10h – Arte do novo documento de identidade profissional: 27 
resgate da obra de Arthur Bispo do Rosário. Representante do CFESS: conselheira Sandra 28 
Oliveira Teixeira. Expositora: Conceição Robaina, assistente social da Fiocruz. 10h às 12h30 - 29 
Exposição sobre a metodologia: etapa de Avaliação das Deliberações. Expositora: Conselheiro 30 
Maurílio; 14h às 18h - Grupos temáticos: Fiscalização e Administrativo-financeiro. 20h - 31 
Plenária para aprovação da Política Nacional de Combate à Inadimplência. 15/10/2016: 32 
Expositora: Esther Luíza de Souza Lemos, conselheira do CFESS; 8h30 às12h30 - Grupos 33 
temáticos; Formação/ RI e Comunicação; 14h às18h - Grupos temáticos: Seguridade Social e 34 
Ética/ Direitos Humanos. 16/10/2016: 8h30h às12h - Plenária para aprovação dos Instrumentais 35 
da Política Nacional de Fiscalização (PNF); Expositoras: Componentes do GT Nacional; Josiane 36 
Soares Santos, conselheira do CFESS; Edmée dos S. Barros, conselheira do CRESS/AL; Maria 37 
Helena da Silva Carvalho, agente fiscal do CRESS/AL. 13h30 às 16h30 – Plenária Final; 16h30 38 
às 17h30 - Avaliação da metodologia e encerramento: Coordenação: CFESS e CRESS/ MT. 39 
Seminário sobre Sigilo Profissional - 12/10/2016: 8h – Credenciamento. 8h30 - Mesa de 40 
abertura: CFESS - CRESS/20ª Região – ABEPSS – ENESSO. 9h às 9h30 – Apresentação 41 
Cultural. 9h30 às 12h - Serviço Social e Sigilo Profissional – Palestrantes: Maria Lúcia Barroco 42 
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– assistente social, docente da PUC/SP; Sylvia Helena Terra – assessora jurídica do CFESS. 43 
13h30 às16h – As questões para garantia do sigilo no exercício profissional; Oficinas em 6 44 
grupos simultaneamente. Facilitadoras/es: Erivã Velasco: assistente social, docente da UFMT; 45 
Janaina Loefler: assistente social da Secretaria de Planejamento do MT; Jefferson Ruiz: 46 
assistente social, docente da Uerj; Kátia Madeira: assistente social do Grupo Marista/ SC; Maria 47 
Elisa Braga: assistente social, docente da Uninove/SP; Paulo Wescley: assistente social, docente 48 
da UFMT; 16h30 às 18h30 - Trabalho multiprofissional e os desafios na garantia do sigilo; 49 
Palestrantes: Conceição Robaina – assistente social da Fiocruz/RJ; Josiane Soares Santos – 50 
assistente social, conselheira do CFESS e docente da UFS. 13/10/2016 - 9h - O sigilo na 51 
intervenção e no registro profissional. Palestrantes: Cristina Brites – assistente social e docente 52 
da UFF/Puro, Marinete Cordeiro Moreira – assistente social do INSS/Macaé/ RJ. 13h - Mesa de 53 
Encerramento: CFESS – CRESS/ MT. Ética em Movimento - Já estão sendo providenciados 54 
todos os encaminhamentos sobre o orçamento dos hotéis e convites às professoras. Informes e 55 
Convites - Edital de Convocação para assembleia geral extraordinária – Condomínio 23/09, às 56 
17h30, terá participação de Sandra Sempé ou Antônio; CRESS 21ª Região/MT dia 4/11 57 
confirmar participação de Raquel; Seminário Regional de Formação profissional e movimento 58 
estudantil de Serviço Social 12 /11, Região 1, Norte será informada a impossibilidade; Na III 59 
Bienal do Livro, 29 de outubro, 9h30 - confirmar a presença de Dani Neves; do XIII Congreso 60 
Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabalho Social terá a presença de Esther e Tânia; no 61 
XXV Seminário de Serviço Social do HGRS, dia 21/10 – Salvador Bahia presença de Josiane. 62 
Documento Preparatório do 45 º EN do Conjunto CFESS-CRESS: Etapa das Avaliações das 63 
Deliberações - Aprovado pelo Conselho Pleno; encaminhar ofício, enviando o documento aos 64 
CRESS e preparar a apresentação de Maurílio sobre o planejamento com base no referido 65 
documento. Assuntos jurídicos - Manifestação Jurídica Nº 92/2016-V Assunto: Regulamentação 66 
da realização de horas extras pelos trabalhadores do CFESS. Avaliar no pleno de novembro a 67 
minuta de portaria; agendar reunião com funcionários; que as comissões avaliem ao solicitar 68 
participação de funcionários em eventos, carga horária o impacto de horas extras. Manifestação 69 
Jurídica Nº 121/2016-V Assunto: Formulário para autorização da realização de horas extras 70 
pelos funcionários do CFESS - Aprovada manifestação; Manifestação Jurídica Nº 122/2016 -V 71 
Assunto: Contratação de profissional em caráter temporário para prestar serviços que visam 72 
qualificar os procedimentos licitatórios no âmbito do CFESS e, por consequência, dos CRESS - 73 
Aprovada manifestação e que a comissão ADM-FIN encaminhe para o GT do Fundo de Apoio 74 
justificativa de acesso ao fundo, demostrando a questão orçamentária para acesso ao fundo tendo 75 
como referência  a deliberação da ADM-FIN; Manifestação Jurídica Nº 123/2016-V Assunto: 76 
Consulta do CRESS-PI sobre a criação de cargos no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS - 77 
Aprovada a manifestação; Encaminhar ao CRESS 22ª Região, com oficio; Manifestação Jurídica 78 
Nº 125/2016-V Assunto: Consulta do CRESS-BA sobre o auxílio transporte - Aprovada a 79 
manifestação. Encaminhar ao CRESS 5ª Região, com oficio, e devolver o processo. Marco 80 
Regulatório com organizações da sociedade civil: Marlene faz considerações sobre o Marco 81 
Regulatório que foi discutido no CNAS, pois avalia que poderá ter impacto para o CFESS; Pode 82 
incidir na entidade com relação à questão dos convênios estabelecidos pelo CFESS; A 83 
conselheira Sandra informa que solicitou Manifestação Jurídica ao assessor jurídico Vitor; 84 
Manifestação Jurídica Nº 56/2016-V Assunto: Apresentação de minuta de Calendário Eleitoral 85 
para regulamentar as eleições do conjunto CFESS/CRESS - triênio de maio/2017 a maio/2020 - 86 
Aprovada Comissão Eleitoral: Titular: Ruth Bittencourt; Ramona Carlos; Camila Santiago e 87 
Suplentes: Assunção de Maria Ribeiro Fialho; Rosa Stein e Maryluce Gomes. Aprovar Comissão 88 
Nacional Eleitoral no Encontro Nacional. Refazer o calendário que deverá retornar ao pleno para 89 
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aprovação. Enviar ofício imediatamente aos CRESS; que Vitor resgate as orientações aprovadas 90 
no pleno sobre questões sobre processo eleitoral para emissão de Instrução normativa (Questão 91 
da propaganda, Debates, Votação para acessibilidade); PL 5680/2013- relator Dep. Glauber 92 
Braga - Eleição direta para Conselhos Regionais e Federais de Profissões: Encaminhar 93 
acompanhamento a tramitação e responder ao e-mail do Conselhão com posicionamento de 94 
acordo ao PL, excetuando o voto obrigatório. Encaminhar com cópia para todos os conselhos 95 
federais. Assuntos contábeis: Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na 96 
documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CFESS relativo ao mês de 97 
agosto de 2016, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho 98 
Fiscal e pelo Plenário do CFESS. O Pleno aprova a proposta apresentada pela comissão ADM-99 
FIN. Tendo em vista que haverá visita ao CRESS - CFESS na Estrada, o assunto será discutido 100 
e, posteriormente, o CFESS formalizará a decisão com as devidas orientações; as coordenações 101 
das comissões detectaram algumas incorreções nos lançamentos de despesas. Aprovado o 102 
remanejamento do valor alocado na rubrica de serviços gráficos para as comissões de Formação 103 
e RI; Aprovado a apresentação do estudo no Encontro Nacional para que os CRESS prevejam 104 
essa redução no seu planejamento orçamentário para implementação em 2017, com indicativo de 105 
desconto de 10% na primeira inscrição; após a apresentação do estudo acima, verificou-se que a 106 
Resolução atualmente em vigor já prevê a redução de 10% no valor da anuidade na primeira 107 
inscrição profissional. Anuidade 2017, realizado estudo contábil para definição da anuidade de 108 
1017; Discutido na comissão ADM-FIN. Será considerado o índice INPC/IBGE acumulado de 109 
12 meses, a contar do mês que ocorre o Encontro Nacional; Considerando este critério, para o 110 
exercício de 2017, o índice calculado é de 9,62% (inflação do período de setembro de 2015 a 111 
agosto de 2016 - INPC/IBGE – set. /15 a ago./16). Para 2017, a anuidade ficou calculada em: R$ 112 
347,96/ patamar mínimo e R$ 551,92/ patamar máximo. Conselho Fiscal - Reunião 113 
extraordinária do Conselho Fiscal dia 29 de outubro/16. Avaliação do CBAS - Transição do 114 
modelo do CBAS se mostrou positivo, apesar das melhorias e ajustes que serão necessárias. 115 
Pensar sempre na perspectiva do tipo de evento que queremos e adequado ao perfil da categoria; 116 
foi importante a reunião realizada em 2014 com ex-presidentes do CFESS e da ABEPPS com a 117 
atual gestão para discutir um novo modelo e as alternativas para a transição; a apresentação de 118 
trabalhos exclusivamente em forma de pôsteres possibilitou redução dos custos e manutenção do 119 
mesmo valor de inscrição de anos anteriores; mudança na dinâmica do CBAS levou em conta o 120 
formato anterior e de apresentações orais; na avaliação da comissão organizadora, o evento foi 121 
considerado exitoso de forma geral. Foram considerados como pontos positivos/ acertos: 122 
Conferência de abertura e confraternização abertas ao público em geral, da qual participaram 123 
cerca de 4.000 pessoas. Apresentação dos trabalhos em forma de pôster: Embora tenha sido 124 
acertada a decisão de apresentação de trabalhos em pôsteres, há necessidade de ajustes que se 125 
referem a espaço, em algumas localizações houve barulho em volta, dificultando o debate; houve 126 
também sugestões de participantes para que houvesse um tempo (ainda que limitado) para debate 127 
após a fala do/a palestrante e da assessoria temática, antes do momento de debate dos pôsteres 128 
expostos; fica como sugestão rever a concentração da apresentação de pôsteres em manhã e tarde 129 
no mesmo dia.  A Instalação sobre o Projeto Memórias e Resistências contra a Ditadura; 130 
parabenizar principalmente Maurílio, Tânia e assessoria da comunicação do CFESS; ver a 131 
possibilidade de reproduzir a instalação, para além do ENPESS; A transmissão online foi outro 132 
aspecto bastante positivo, ampliando o acesso ao evento; sugere-se que nas próximas edições a 133 
transmissão online inclua também das plenárias simultâneas; A qualidade e conteúdo das 134 
palestras foram pontos altos, com direção teórico-política convergente no que se refere à 135 
concepção do trabalho profissional e da profissão no âmbito das políticas públicas, que 136 
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direcionam as ações das entidades organizadoras. Destaca-se a fala do CFESS pelo presidente 137 
Maurílio Matos na mesa de abertura: de início, deu o tom que a entidade queria afirmar; 138 
posicionada; reafirmando a autonomia da entidade em relação a governos e partidos; Falas que 139 
marcaram: Elaine Behring, Ivanete Boschetti, Ivete Simionato, Marilda Iamamoto, Elizabeth 140 
Mota; Material do/a participante – muito elogiado; A participação no ato – Grito dos Excluídos – 141 
foi também muito acertada, pois possibilitou a ampliação do ato (estima-se pelo menos 1000 142 
participantes do CBAS presentes no ato), agregando-se às reivindicações, protestos e bandeiras 143 
de lutas levantadas pelas demais entidades e movimentos sociais participantes; o material 144 
produzido, “pirulitos” com palavras de ordem, fizeram um ótimo efeito visual durante o ato; 145 
destaca-se ainda a firmeza e contundência das falas das representantes do CFESS (Juliana Melin 146 
e Daniela Neves) nos carros-sons. Fica a sugestão que, dentro do possível, as manifestações/ atos 147 
políticos dos CBAS, sejam sempre agregados a outros movimentos; Importância da presença 148 
internacional: tivemos a presença de assistentes sociais de Angola, Guiné-Bissau, representantes 149 
da ALAEITS; recebemos também mensagens de congratulações da presidente da AIETS e Vice-150 
presidente regional da FITS. Garantir nos próximos CBAS a discussão do Serviço Social 151 
internacional. Encaminhamentos: Publicizar o vídeo de todas as palestras no site/ canal youtube; 152 
Maurílio fará contato com José Paulo Netto, solicitando que o mesmo assine a autorização para 153 
divulgar a sua conferência (o palestrante Xavier Montoro já autorizou); caso autorize será 154 
publicado na íntegra; Ofício aos palestrantes e assessores temáticos, solicitando textos para 155 
publicação virtual do conteúdo; prazo para envio: 30 de outubro; Sistematizar as avaliações 156 
respondidas pelos/as participantes; Resolver junto com a empresa Alvo Eventos  sobre o áudio 157 
da primeira palestra do Seminário de Residência, que está indisponível devido a execução de 158 
uma música (antes da palestra iniciar); o site do youtube retirou o áudio, informando que a 159 
música requeria direitos autorais; foi um equívoco técnico da empresa contratada; Ver a 160 
possibilidade publicar as sínteses dos assessores temáticos. Assuntos Jurídicos - Parecer Jurídico 161 
nº 23/16: Assunto: Recurso Administrativo CFESS nº 12/15, interposto pela Secretaria 162 
Municipal de Saúde de Maranguape contrapondo-se a decisão do CRESS da 3ª. Região, em 163 
relação ao indeferimento da impugnação da multa, aplicada a recorrente. Aprovado o referido 164 
Parecer Jurídico, pelo Conselho Pleno e encaminhamento de cópia: 1. Ao CRESS da 3ª. Região 165 
para cumprimento da decisão do CFESS, com a devolução do expediente original, caso tenha 166 
sido remetido; 2. A recorrente Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Maranguape; 167 
Parecer Jurídico nº 29/16 - Assunto: Recurso Administrativo CFESS nº 13/15, interposto pela 168 
recorrente contrapondo-se a decisão do CRESS da 3ª. Região, em relação ao indeferimento da 169 
impugnação da multa, aplicada à recorrente. Aprovado o referido Parecer Jurídico, pelo 170 
Conselho Pleno. Encaminhamentos: 1. Pelo improvimento do Recurso e pela manutenção da 171 
decisão do CRESS da 3ª. Região, quanto à aplicação da pena no valor de uma anuidade vigente 172 
aplicada pelo CRESS da 3ª. Região a recorrente; 2. Que seja recomendado ao CRESS da 3ª. 173 
Região, a verificação dos atos praticados pela recorrente no período de 16 de março a 23 de abril 174 
de 2015, que atuou no Serviço Social sem supervisão de campo da assistente social e, caso 175 
confirmado, seja requerida a anulação de tais pareceres sociais; 3. Encaminhamento de cópia 176 
deste Parecer Jurídico, à recorrente, bem como, à Presidente do CRESS da 3ª. Região, 177 
acompanhado de ofício do CFESS e do prontuário original. Que o CRESS da 3ª. Região 178 
encaminhe cópia do presente parecer a Universidade Estadual do Ceará/UECE e para a 179 
coordenadora de estágio, para a adoção de providências no seu âmbito de competência;  4. Seja 180 
encaminhada cópia do parecer jurídico à Defensora Pública da União no Ceará, Dra. Vanessa 181 
Pinheiro Nunes, para conhecimento, uma vez que vem acompanhando o trâmite do recurso na 182 
qualidade de defensora pública da recorrente, conforme requerimento anexado aos autos. Parecer 183 
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Jurídico nº 39/16 - Assunto: Posicionamento do CFESS em situação relatada por assistente 184 
social, quanto à utilização de seu nome social nos documentos produzidos no exercício 185 
profissional, com a respectiva assinatura e carimbo. Encaminhamentos: Cópia à Presidente do 186 
CRESS 20ª. Região/MT prestar esclarecimentos sobre o relato apresentado pela interessada e 187 
cópia para a interessada, para conhecimento; 188 
 189 
 Parecer Jurídico nº 40/16 - Assunto: Consulta formulada pelo CRESS da 15ª. Região, sobre 190 
procedimentos a serem adotados em razão de denúncia formulada por Conselheira da entidade, 191 
contra a Universidade Federal do Amazonas. Aprovado o referido Parecer Jurídico, pelo 192 
conselho pleno. Encaminhamentos: Cópia ao CRESS 15ª. Região/AM; Parecer Jurídico nº 41/16: 193 
Natureza da denúncia ex-ofício, seus pressupostos jurídicos.  O CRESS não é parte processual, 194 
considerando que é a entidade que vai impulsionar a denúncia e, ao mesmo tempo, apurá-la. 195 
Aprovado. Encaminhamentos: Oficio encaminhando cópia do referido parecer jurídico a todos os 196 
CRESS. Informe da reunião na ASTP - Discussão sócio-jurídica sobre as condições de trabalho 197 
de assistentes sociais neste campo. Não está sendo mais realizado concurso publico; Conclusão 198 
da discussão na reunião: Tentar construir um anteprojeto de lei - mudanças no Código Processo 199 
Civil. Sugestão de um movimento por parte dos conselhos profissionais para definirem sobre as 200 
competências de assistentes sociais e psicólogos; Capacitação ampla do sistema sócio-jurídico, 201 
envolvendo as entidades da categoria (CFESS/CRESS e ABEPSS), e conversa com o CNJ; 202 
Solicitação de sugestão de Resolução (nº 008) aos moldes do CFP - retomar o email do SINASE, 203 
de 12 de setembro (Demanda está na COFI); Manifestação jurídica, retirando das imprecisões e 204 
divergências um entendimento jurídico que possa favorecer uma possível orientação aos 205 
profissionais – A pauta deverá voltar a ser discutida na COFI. 30 horas – Lei 12317/10 - Buscar 206 
uma nova conversa com a Diretoria do SINASEFE – remarcar reunião, posteriormente dar um 207 
retorno às profissionais dos institutos federais; Mapear outros parceiros (Coordenação Nacional 208 
das Entidades de Servidores Federais - CNESF); e conversar politicamente com outros sindicatos 209 
de servidores públicos federais para parceria na luta pelas 30 horas; Insistir na audiência com o 210 
MPOG; Pautar e publicizar todas as ações do CFESS sobre as reuniões realizadas para pautar 211 
essa temática. A partir do CFESS na Estrada pautar uma ação política conjunta sobre as 30 212 
horas. A COFI organizará o organograma das ações. Deliberações das Comissões - Comissão de 213 
Formação: Encontro Nacional de Educação - construção do Projeto Classista e Democrático da 214 
Educação. Encaminhamento do ENE: dias de referência - material dos eixos dos dois ENES e 215 
Plano Nacional da Educação - Projeto da educação da sociedade brasileira que foi abandonado 216 
pelos governos; EIXOS- Financiamento; Acesso e Permanência; Gestão; Gênero e Sexualidade; 217 
Orientação Sexual; Questões Étnico-Raciais, Trabalho e Formação das Trabalhadoras (es) da 218 
Educação; indicar nomes para participar da construção do projeto. Encaminhamento: Indicação: 219 
Evilásio Salvador, Juliana Fiuza, Mirla Cisne, Larissa Dantas, Juliana Iglesias e Erlênia Sobral; 220 
levar indicação de nomes para próxima reunião do comitê - dia 4 de novembro. Plano de Lutas: 221 
reestruturar. A comissão levará uma proposta para o GT de alteração da estrutura do plano. 222 
Encaminhamento: Pautar a proposta do plano de lutas no segundo dia do pleno de outubro; 223 
Cursos de extensão - Encaminhamento: fazer petição para o Ministério Público, encaminhando 224 
novos documentos recebidos do CRESS/ 3ª Região e agendar reunião com MP. Comissão de 225 
Comunicação - AASPTJ-SP: Solicitação de publicação encaminhada por Elizabete Borgiani, 226 
para ser publicada em parceria com o CFESS:: Plenária ampliada CFESS/CRESS “A formação e 227 
o exercício profissional - Debate sobre Títulos de Especialistas/exame de proficiência” - 228 
Sugestão de publicação do material transcrito por Elizabete Borgiani. Sugestão de publicação 229 
conjunta com a Associação. Encaminhamento: enviar ofício informando que foi pautado no 230 
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pleno e que será avaliado. Se o CFESS definir pela publicação deve entrar na lista de produções 231 
do CFESS para o próximo ano; enviar resposta por escrito com cópia para autores. Agenda 2017 232 
– serão recebidas na próxima semana; cada conselheiro receberá 10 Agendas; Já estão chegando 233 
aos CRESS, a empresa já está entregando nos estados SP, RJ; Será encaminhada para vender no 234 
ENPESS; Será feito levantamento de companheiros, 1 para cada, assessoria 6 de cada, 235 
funcionários 1 para cada. Novas publicações - Cadernos do Curso de Ética em movimento – a 236 
comunicação dedicará tempo integral à revisão dos novos textos, conforme cronograma 237 
elaborado pela assessoria; Cadernos de Combate ao Preconceito – que seja feito lançamento 238 
também em outros eventos no sentido de dar visibilidade de outras formas; Chegarão aos CRESS 239 
em pequenos volumes, pelas condições materiais da licitação.  Foi licitado 55.000 e já foi 240 
produzido 35.000. Seminário Sigilo Profissional e 45º Encontro Nacional. Comissão de 241 
comunicação aprovada arte nº 1 do Seminário sobre Sigilo profissional.ENPESS 2016 - 242 
Materiais para o stand do CFESS: levar somente as Agendas 2017 para venda. Solicitar espaço 243 
para venda. Produção do jornal - Assessoria fará um cronograma, para produção da edição, 244 
articulado às datas do Calendário Eleitoral; Definir páginas para o CFESS, sendo que três serão 245 
para eleições; Ofício para os CRESS com orientações sobre envio de conteúdo e etiquetas; 246 
Solicitar à CPL proceder à realização de outra tomada de preços, para contratação de serviços 247 
gráficos, com recurso remanescente, para impressão do Informativo e adesivos (formato 248 
quadrado e redondo); Os jornais deverão chegar aos CRESS no inicio de março em função do 249 
processo eleitoral; Pauta do jornal: Eleições e passo a passo (três páginas); Dia do/a AS (duas 250 
páginas);  Matéria sobre Conjuntura (uma página); Recadastramento e Pesquisa e DIP (uma 251 
página); Balanço da gestão (uma página). Dia do/a Assistente Social 2017 - Tema proposto: Na 252 
luta de classes, não há empate: assistentes sociais na defesa das liberdades democráticas e dos 253 
direitos sociais. Seguridade: FENTAS: Encaminhamento: Convocar a conselheira Alessandra 254 
Ribeiro para a reunião do dia 05/10 do FENTAS; Aprovada a permanência do CFESS na 255 
coordenação do FENTAS; FNTSUAS: Frente Nacional em Defesa da Assistência e da 256 
Seguridade Social, reunião da coordenação executiva do FNTSUAS dia 08 de outubro no Rio de 257 
Janeiro. Das 7 entidades nacionais da executiva a coordenação está com a CNTSS; Discutir a 258 
organização do seminário que será realizado ( o Seminário Nacional do FNTSUAS e FETSUAS) 259 
no Rio de Janeiro dias 12 e 13 de novembro; CONAD: Encaminhamento: Enviar ofício ao 260 
CONAD informando a recondução da Conselheira Solange Moreira e suplência de Fabíola Leal; 261 
Solicitar 28 publicações sobre comunidades terapêuticas organizada  pelo CONAD e IPEA. 262 
Oficina com representações externas/ internas do CFESS, dias: 03 e 04 de novembro. 263 
Encaminhamento: encaminhar ofício às representações para levantamento de interesse de 264 
participação no curso e oficina; verificar conselheiras que permanecerão no lançamento do curso 265 
de ética em movimento. CNDI: Conselho Municipal do Idoso de São José do Rio Preto. 266 
Encaminhamento: Encaminhar para o FNTSUAS; Pautar no CNDI se alguma entidade outra 267 
entidade poderia entrar com ADIN com apoio; acusar o recebimento do documento. Eleição 268 
CNDI- Somente dois segmentos terão disputas, pois tem mais candidatos que vagas. Reunião 269 
sobre PL da Educação – Encaminhamento: agendar próximo pleno de novembro a reunião e 270 
convidar Katia Madeira e Maria Elisa. Convidar as entidades: CFP, SINASEFE, CNTE 271 
indicação de data: sexta feira 18/11; Pleno CFESS 16 a 23 de novembro. Informes da Reunião 272 
com Divisão de Serviço Social - DSS do INSS com CFESS - A chefe Samantha Olivetti relata as 273 
dificuldades da sua coordenação, durante a reunião. A única demanda que conseguimos 274 
identificar foi sobre a questão do estágio no INSS. Encaminhamento: aguardar os documentos 275 
relativos à proposta de estágio no INSS. Indicativo de reunião em novembro com a chefia da 276 
DSS do INSS e componentes do GRT de acordos e convênios. Ética e Direitos humanos:  277 
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Curso de Ética em Movimento: Participação do CFESS: Maurílio Matos, Tânia Diniz, Nazarela 278 
Rego, Sandra Teixeira e Alessandra Ribeiro (a confirmar); o lançamento dos novos módulos e 279 
das cartilhas de combate ao preconceito será em evento específico, PUC/SP. Encaminhamentos: 280 
Inserir listagem das representações para o Curso de Ética e Movimento; verificar quais as 281 
conselheiras ficarão para o lançamento dos novos módulos e das cartilhas de combate ao 282 
preconceito. A conselheira Maria Bernadette de Moraes ficará para o evento de lançamento. 283 
Pesquisa sobre o Perfil de assistentes sociais – A conselheira Esther Lemos enviou para email 284 
para as conselheiras/o responderem ao questionário de pesquisa – é teste final, quem tiver 285 
considerações informar até amanhã à noite 26/09. Será finalizada esta semana. Projeto de 286 
Pesquisa de Renata de Lima Santos da Costa- FAC REDENTOR – de graduação 8º período do 287 
serviço social. Encaminhamento: A conselheira Daniela Castilho fará análise do projeto e será 288 
retomado no pleno de outubro; Procedimento para análise do projeto: identificar problema no 289 
projeto e o relator apresenta e procede com os encaminhamentos;.  Projeto de mestrado da PUC 290 
São Paulo de Marina Rezende Vilela Luiz – Depoimento sem Dano e suas implicações nas 291 
atribuições do Assistente Social Judiciário- um estudo no Tribunal de Justiça do estado de são 292 
Paulo- Encaminhamento: A conselheira Tania Diniz fará análise do projeto. COFI:  acumulado 293 
debate sobre mediação de conflitos que será finalizado no grupo da COFI no 45º Encontro 294 
Nacional. Acompanha o documento do CRESS São Paulo no aspecto dos mediadores que já 295 
estão contratados; AASPTJ/SP enviou ofício, notificando concurso para TRE/ SP que tem a 296 
nomenclatura de assistência social e não serviço social. Encaminhamento: Oficio ao TSE, 297 
solicitando retificação no Edital do concurso até final da próxima semana; Enviar ofício ao 298 
CRESS/SP para gestões junto ao TER/SP para retificar conteúdo do edital; Responder a 299 
AASPTJ/SP; Demanda do conselheiro Alano Macedo, do CRESS/CE sobre estágio e algumas 300 
questões apresentadas: estágios realizados junto com coordenação de cursos e coordenação de 301 
estágios; Minuta de resposta; Comunidades terapêuticas, informes da reunião conjunta COFI/ 302 
Seguridade. Resposta de 16 CRESS do oficio enviado. A conselheira Solange Moreira e 303 
assessora Cristina Abreu sistematizarão os dados para o 45º Encontro Nacional; fazer documento 304 
da COFI sobre atuação profissional; seguridade; natureza das comunidades terapêuticas; Discutir 305 
minuta de resolução sobre responsabilidade técnica no próximo pleno de outubro. ADM FIN: 306 
Curso sobre Processos Licitatórios com a empresa Zênite: Dois cursos de capacitação na área de 307 
licitação R$ 3.500 por pessoa; 1º Curso - 21 e 22 de novembro; 2º Curso - 5 a 7 de outubro; 308 
Outros cursos para assessoria de comunicação – levantar informações sobre o curso e enviar para 309 
a comissão ADM-FIN. Encaminhamento: aprovado; Quadro de número de inscritos por CRESS 310 
será enviado para todas as conselheiras. CBAS – Encaminhamento: Suspender essa discussão 311 
agora, tomar algumas decisões que são políticas e depois as decisões administrativas; retomar o 312 
debate na comissão ADM-FIN; Preparar/organizar a prestação de contas do CBAS- confirmar o 313 
saldo do Congresso. Concurso público- realizada reunião com a empresa Consulplan com a 314 
participação da conselheira Esther Lemos, da Coordenadora Executiva Sandra Sempé e da 315 
contabilidade, Antônio da Silva; Não haverá custos para o CFESS; a empresa arrecadará 316 
diretamente o valor das inscrições dos candidatos; Foi realizado processo licitatório para 317 
contratação; O concurso tem por base a Resolução CFESS 640/ 2012, na qual constam os cargos 318 
e as referências salariais; A comissão apresenta a proposta de aumento do número de 4 para 5, 319 
assim distribuídas: 2 analistas/ nível superior; 1 assistente técnico administrativo, 2 assistente 320 
técnico de tesouraria; Após discussão delibera-se por manter as 4 vagas para elaboração do 321 
Edital – 2 analistas e 1 assistente técnico administrativo, 1 assistente técnico de tesouraria 322 
podendo ao longo da vigência do concurso, convocar mais um aprovado para o cargo de 323 
assistente técnico de tesouraria; Rever a nomenclatura de técnico de contabilidade, pois essa 324 
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ocupação foi extinta; Apresentar o edital no próximo Pleno. Discussão sobre benefícios 325 
eventuais: Encaminhamentos: Informar ao CRESS/ SC que o debate está em curso no CFESS e 326 
que ainda requer analisar outros elementos para produção de uma posição; debate em aberto, 327 
pois exige outras aproximações, incluindo a discussão com profissionais e pesquisadores. 328 
Informar que na ocasião do debate no CFESS, convidaremos o CRESS/SC; Elaborar minuta de 329 
ofício; Convidar profissional/ pesquisador/ docente para discussão no Pleno; Sugestões de nomes 330 
serão por e-mail, até final de outubro para convidar para o Pleno de dezembro. Recadastramento: 331 
Os bancos, mesmo em greve, conseguiram processar os boletos da conta específica; A 332 
experiência piloto com os CRESS SP e PR foi positiva; Serão encaminhados 5 solicitações de 333 
Documento de Identificação Profissional - DIP, de profissionais reais, para fazerem o teste piloto 334 
de todo o processo; Deliberada a data de 20 de outubro de 2016 para o início do recadastramento 335 
com previsão de término em 20 de outubro de 2017; Data de corte para fazer os pedidos para 336 
requisitar a produção das DIPs (datas de 15 e 30 de cada mês); Cancelar o sobrestamento da 337 
Resolução para ser publicada depois do pleno de outubro; Enviar ofício à empresa G& D, sobre 338 
o atraso de inicio do recadastramento e informando a nova data. Calendário Eleitoral - Alterar a 339 
data de início de inscrição de chapa para 12 de dezembro, mantendo o restante do calendário; 340 
Verificar se demais prazos estão conforme o calendário; Após as devidas adequações e 341 
conferência, publicar o Edital. Comissão eleitoral: Dos contatos realizados aceitaram o convite 342 
Ruth Bittencourt e Camila Santiago; Ramona Carlos não poderá; Contatar com Assunção Fialho 343 
e com Rosa Stein, esta última na qualidade de suplente. RI: Processo de sucessão da FITS; A 344 
região América Latina e Caribe deve lançar candidatura em 2018; Os países devem discutir em 345 
sua base o apoio à candidatura; Deve-se trabalhar o apoio a Silvana Martinez (Argentina) para a 346 
presidência da FITS. Esta deixou a presidência da FAAPS, porém o seu mandato como vice-347 
presidente na FITS finaliza em 2018. Na entidade argentina, parte apoia Silvana, mas não é 348 
unânime; precisa observar esse aspecto para ver a possibilidade de apoio dos demais países. O 349 
Conselheiro Maurílio Matos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por 350 
encerrada a reunião do Conselho Pleno.  351 
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