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Ata da 191ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 17 a 19 de novembro de 2016, Gestão 2014-2017 – Tecendo na Luta a Manhã 

Desejada. 

Aos dezessete, dezoito e dezenove dias de novembro de 2016, reuniram-se na Sede do 1 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as Conselheiras do 2 
Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para 3 
participarem da 191ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme 4 
convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 24/2016. Estiveram presentes os 5 
conselheiros: Maurilio Matos, Esther Lemos, Josiane Santos, Bernadette de Medeiros, 6 
Marlene Merisse, Nazarela Rego, Solange Moreira, Daniela Castilho, Erlenia Sobral, Sandra 7 
Teixeira, Tânia Diniz, Raquel Alvarenga, Assessoras Especiais: Adriane Tomazeli, Cristina 8 
Abreu e a Assessora jurídica Sylvia Terra.  A reunião teve início com o momento cultural, 9 
onde foi feita a leitura de extratos da dissertação de Mestrado sobre o Conjunto CFESS-10 
CRESS; depoimentos sobre o Congresso da Virada, poesia de Daniela Castilho, em seguida 11 
iniciou-se a pauta com a Análise de Conjuntura e a Avaliação do Seminário sobre Sigilo 12 
Profissional: Um evento excelente que debateu a profissão. Qualidade inegável, o seminário 13 
centrou as discussões sobre o trabalho profissional; Acerto na forma e no conteúdo. 14 
Encaminhamento: Elaborar publicação do seminário, como material que subsidiaria o trabalho 15 
na formação profissional e nos espaços sócio-ocupacionais. Discutir na Comissão de 16 
Comunicação. Avaliação do Encontro Nacional - Importância de terem sido aprovados os dois 17 
documentos sobre a Política de Inadimplência e sobre as Diretrizes sobre a Interiorização das 18 
ações administrativas e financeiras, resultado de um trabalho árduo prévio. Concurso Público 19 
para o CFESS  - Edital foi publicado. A partir de orientação da empresa que está organizando 20 
o concurso, é obrigatório constar no Edital a comissão que avaliará as pessoas que se 21 
declararem afrodescendentes, pois é determinado pelo número de vagas ofertadas (4). A 22 
princípio não haverá a utilização das cotas. Encaminhamento: divulgação de matéria no site 23 
do CFESS, afirmando a importância do concurso na melhoria da gestão do trabalho, devido 24 
ao aumento de demandas. Avaliação do curso “Ética em Movimento” e da roda de conversa 25 
na PUC/SP - 25 participantes de CRESS e 2 convidadas (representantes do CFESS em 26 
conselhos de políticas sociais). Encaminhamentos: - enviar ofício aos CRESS, ressaltando a 27 
importância da multiplicação e o compromisso devido ao investimento dos CRESS e CFESS; 28 
Sugere-se que a CEDH avalie a inclusão de um momento preparatório sobre o conteúdo, 29 
indicando leituras prévias (módulos, código processual, por exemplo); Devido à revisão dos 30 
módulos pelas autoras, foi verificado que há indicação de correções; considerando que já 31 
foram impressos 1000 exemplares de cada módulo,  sugere-se fazer uma errata e distribuição; 32 
Pensar na CEDH se há necessidade de realizar o curso anualmente, tendo em vista os 33 
elementos destacados e necessidade de aprimorar o processo de multiplicação; Há 34 
necessidade de construção de critérios para definição do perfil dos/as participantes que 35 
possam dar conta da multiplicação; Realizar reunião com as autoras para uma avaliação geral 36 
do material (proposta em fevereiro, em São Paulo), pensando a interação entre os módulos; 37 
Sugere-se repensar a orientação da tutoria, por exemplo escalonando e organizando etapas 38 
para a preparação para a multiplicação; Pensar em indicadores de avaliação do processo de 39 
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capacitação  e multiplicação; Aprovada a realização da reunião com as quatro autoras dos 40 
módulos, em fevereiro (SP)  e representantes da CEDH (Maurilio Matos e a Assessora 41 
Adriane Tomazeli.  Avaliação do FNTSUAS - Participaram da Reunião Descentralizada pelo 42 
CFESS: Solange Moreira, Daniela Castilho, Josiane Santos, Marlene Merisse e Sandra 43 
Teixeira. Participaram cerca de setenta participantes; 11 FET SUAS, 9 entidades nacionais, 44 
além de entidades estaduais e fóruns municipais. Aprovada a participação de Esther Lemos e 45 
Daniela Castilho na próxima reunião da executiva em dezembro; ainda não definido se é em 46 
Brasília ou Rio de Janeiro. Encaminhamento para nova gestão: organizar uma plenária com os 47 
CRESS para discussão sobre a gestão do trabalho na política de assistência social (colar numa 48 
atividade da coordenação nacional do FNTSUAS/ 2º semestre de 2017) Informe sobre a 49 
Campanha pela Redução da Desigualdade Social no Brasil - Para o CFESS é um espaço 50 
estratégico não somente pela temática proposta, que dialoga com nossas bandeiras de luta, 51 
mas também pela possibilidade de articulação com outros sujeitos coletivos e possibilidade de 52 
construir parcerias; A ideia é a formação de um Fórum composto por entidades que 53 
encaminhará a campanha; No campo dos conselhos de classe, o COFECON convidou apenas 54 
o CFESS e a OAB. Foram convidadas 25 entidades, movimentos e 16 compareceram. O 55 
COFECON convidou a CNA, a CNT e CNI (esta não compareceu). O COFECON e 56 
CORECON discutiram uma campanha pela reforma tributária que foi ampliada para esta 57 
proposta de campanha pela redução da desigualdade social. Resolveram também ampliar esta 58 
campanha no sentido de abranger outros sujeitos políticos na coordenação desta Campanha, 59 
por meio da instituição do Fórum pela Redução da Desigualdade. A campanha está 60 
estruturada em cinco eixos: 1) reduzir a tributação sobre produção e consumo e aumentar 61 
sobre renda e riqueza (instituir a tributação sobre lucros e dividendos; ampliar número de 62 
faixas do IRPF, aumentar faixa de isenção e percentual máximo da alíquota); 2) preservar e 63 
ampliar os direitos sociais (ampliar os serviços públicos e programas sociais  e fortalecer a 64 
previdência social); 3) preservar e ampliar políticas públicas de valorização do trabalho 65 
((aumento real do salário mínimo, formalização do emprego, seguro desemprego e direitos 66 
trabalhistas); 4) aumentar investimentos públicos em educação (aumentar o grau de 67 
escolarização e de qualificação para o trabalho); 5) priorizar destinação do orçamento público 68 
para demandas sociais (eliminar ou reduzir as isenções e desonerações fiscais, os subsídios 69 
concedidos e os gastos com juros da dívida pública; melhorar a gestão e tornar mais eficiente 70 
os gastos públicos).  Este conteúdo foi apresentado pelo COFECON e em seguida foi 71 
realizado o debate com as entidades para avaliar a proposta e fazer sugestões. A direção do 72 
COFECON colocou que as alterações definidas coletivamente são possíveis. A assessora 73 
Cristina Abreu acompanhará essa atividade, mas não participará da reunião de amanhã por 74 
conta das reuniões das comissões que se reúnem amanhã pela manhã; A próxima reunião será 75 
dia 02/12/16 (manhã e tarde), da qual participarão Sandra Teixeira e Cristina Abreu. ENPESS 76 
e Assembleia da ABEPSS - Dias 04 a 09 de dezembro, em Ribeirão Preto/SP: Participarão 77 
Maurilio Matos, Erlenia Sobral, Esther Lemos, Josiane Santos, Sandra Teixeira, Daniela 78 
Neves e Tânia Diniz. Atividades e distribuição dos/as conselheiros/as do CFESS. Reunião 79 
com os assessores no dia 04/12 pela manhã; Dia 04/12 – 14h às 18h: Mesa 1- Movimentos 80 
Sociais e Serviço Social: Resgate histórico dos 80 anos da profissão e desafios 81 
contemporâneos da relação do Serviço Social com os movimentos sociais – Esther Lemos e 82 
Erlenia Sobral; Mesa 2 - Relações Sociais de opressão e exploração: mediações para a 83 
formação e exercício profissional – Sandra Teixeira; Mesa 3 - Serviço Social, pluralismo e 84 
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direitos humanos: algumas reflexões em face da formação e do exercício profissionais - Tânia 85 
Diniz e Josiane Santos; 18h30 às 22h – Solenidade de Abertura: representação CFESS: 86 
Maurilio Matos; Mesa Redonda: 20 anos de diretrizes curriculares, 70 de ABEPSS e 80 de 87 
Serviço Social no Brasil. Formação e Trabalho profissional - reafirmando as diretrizes 88 
curriculares da ABEPSS - Participação de todas; Dia 5/12 – 8h às 12h: Mesa 1 – A destruição 89 
do trabalho e os desafios para o Serviço Social – Esther Lemos; Mesa 2- A necessidade de 90 
sustentação teórico-metodológica e ético-política das Diretrizes Curriculares /1996 no 91 
contexto do avanço do conservadorismo na sociedade e na profissão - Josiane Santos 92 
(palestrante), Maurilio Matos; Mesa 3– Questão Urbana, agrária e ambiental: reflexões sobre 93 
a produção na área e desafios à luz das Diretrizes Curriculares – Tânia Diniz; Mesa 4 - Estado 94 
e Política Social – fundamentos e contradições atuais – Sandra Teixeira, Erlenia Sobral; 14h 95 
às 17h - Colóquio de Graduação: Os desafios da garantia da lógica das diretrizes curriculares 96 
na formação em Serviço Social; 17h às 19h – Lançamento de livros; 19h às 22h - Colóquio de 97 
Pós Graduação: 40 anos da pós-graduação em Serviço Social: desafios e perspectivas - 98 
Participação de todas; 06/12: 8h às 10h - Mesa Redonda: O avanço do conservadorismo no 99 
Brasil e América Latina; 10h30 às 12h - Mesa Redonda: A América Latina e o Serviço Social: 100 
a formação profissional das assistentes sociais e os desafios conjunturais - Esther Lemos 101 
(palestrante) - Participação de todos; 06/12 – 14h às 17h - Mesas simultâneas: Mesa 1 - 102 
Diretrizes curriculares: formação socio-histórica da sociedade brasileira – Josiane Santos; 103 
Mesa 2- Diretrizes curriculares: a transversalidade da ética – Esther Lemos; Mesa 3- 104 
Diretrizes curriculares: a pesquisa na formação e no trabalho profissional – Tânia Diniz; Mesa 105 
4 - Diretrizes curriculares: o estágio supervisionado – Erlenia Sobral; Mesa 5 - Diretrizes 106 
curriculares: o tripé ensino, pesquisa e extensão; Mesa 6 - Sistema Único de Saúde e 107 
Formação em Saúde: desafios para o Serviço Social - Maurilio Matos (palestrante), Sandra 108 
Teixeira; Mesa 7- Precarização do trabalho docente no Serviço Social - Daniela Neves; 17h30 109 
– Documentário: 70 anos da ABEPSS; 19h30 - Mesa - Lutas Sociais e os desafios para a 110 
garantia do direito à saúde - Participação de todas; 07/12 – manhã, tarde e noite – 111 
Apresentação de comunicações orais e pôsteres. 23h – Festa de confraternização; 8/12 – 8h30 112 
às 12h – Mesas coordenadas; 14h30 às 17h – GTPs - Serviço Social: Fundamentos, Formação 113 
e Trabalho Profissional – Erlenia Sobral; Política Social e Serviço Social - Esther Lemos, 114 
Sandra Teixeira; Questão Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social - Tânia Diniz; 115 
Movimentos Sociais e Serviço Social; Serviço Social, Relações de exploração/opressão de 116 
gênero, raça/etnia, geração, sexualidades - Daniela Neves; Trabalho, Questão Social e Serviço 117 
Social; Ética e Serviço Social – Maurilio Matos; 18h30 - Mesa Serviço Social e lutas sociais: 118 
a organização política do Serviço Social e o compromisso com a classe trabalhadora - 119 
Participação de todas. Dia 9/12 – 9h - Assembleia da ABEPSS – Maurílio Matos, Josiane 120 
Santos, Esther Lemos, Daniela Neves, Tânia Diniz; Observadores pelo CFESS: Esther Lemos 121 
e Maurílio Matos. Encaminhamentos: Responder ofício da ABEPSS, indicando Esther Lemos 122 
e Maurilio Matos como observadores na assembleia; Levar agenda para vender no estande da 123 
ABEPSS; CFESS Manifesta para o ENPESS (impresso) – prazo para envio à comunicação do 124 
CFESS, dia 22/11 - 1000 exemplares. Convites e Informes - Palestra sobre Seguridade social 125 
em Marabá, dia 24/11. Aceito; Convite do ANDES – II Seminário de C&T - 1º e 2/ 12 na 126 
UERJ. Impossibilidade, agradecer. Elaboração do orçamento 2017 (orientações gerais) - 127 
Orçamento para as comissões: R$ 2.100.000,00. Cada comissão deve indicar: as necessidades 128 
de licitação; passagens e diárias; as comissões farão as previsões, porém as publicações serão 129 
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concentradas na comunicação. Reagendamento de recursos éticos  - Dia 14 /12: 10hs; Recurso 130 
Ético 6/15 - CRESS 9ª Relatora Josiane Santos;  14h -Recurso Ético 14/15 - CRESS 17ª - 131 
Relatora Tânia Diniz; 17h: Recurso Ético 15/15 - CRESS 9ª = Relatora Bernadette de 132 
Medeiros;  16/12: 18h - Recurso Ético 17/15 - CRESS 9ª Relatora Daniela Castilho; Quórum: 133 
Tânia, Josiane Santos, Bernadette de Medeiros, Nazarela Rego, Daniela Castilho, Esther 134 
Lemos, Solange Moreira; Fevereiro/ 2017 - 1º/02/17: Recurso Ético 1/16 - CRESS 9ª - 135 
Relatora Juliana Melim; Recurso Ético 12/15 - CRESS 7ª: Relatora Sandra Teixeira - Recurso 136 
Ético 3/16 - CRESS 9ª - Relatora Valéria Coelho. Dia de Mobilização/ 30 de novembro - 137 
CRESS-RJ – Atividade em uma escola ocupada; CRESS-CE – Atividade na UECE – 138 
Participação da conselheira Esther Lemos e Erlenia Sobral; CRESS-DF – atividade na UNB 139 
(dia 29/11), palestrante: Elaine Behring; CRESS-BA – atividade pela manhã e a noite – 140 
Nazarela Rêgo; CRESS-PB – atividade de rua “aula pública”; CRESS-SC – atividade no 141 
Hotel Castelmar – dia todo; CRESS- AM – atividade de rua; CRESS-AL – atividade dia todo 142 
– palestrante: Juari Chagas; CRESS-MT – atividade dia todo – palestrante Morena Marques; 143 
CRESS-PI – atividade dia todo - palestrante Francisco Raphael Cruz. Encaminhamento: 144 
Reenviar ofício lembrando aos CRESS para informar atividade para divulgação no site. 145 
Assuntos jurídicos - Manifestação Jurídica Nº 142/2016-V - Assunto: Minuta de norma de 146 
regulamentação do Processo Eleitoral do Conjunto CFESS-CRESS. Encaminhamento: 147 
Aprovada a Manifestação Jurídica 142/2016-V, pelo Conselho Pleno (com as adequações).  148 
Enviar aos CRESS; Manifestação Jurídica Nº 144/2016-V - Assunto: Minuta de Resolução 149 
sobre alteração dos prazos previstos na Resolução CFESS nº 696, de 15 de dezembro de 2014. 150 
Aprovada a Manifestação Jurídica 144/2016-V, pelo Conselho Pleno. Publicar no DOU e 151 
enviar aos CRESS; Manifestação Jurídica Nº 136/2016-V - Assunto: Nome social no 152 
Documento de Identidade Profissional da/o assistente social. Aprovada a Manifestação 153 
Jurídica 136/2016-V, pelo Conselho Pleno. Encaminhar a Manifestação Jurídica e conversar 154 
com a empresa G&D para alteração do layout da DIP, conforme aprovada; Manifestação 155 
Jurídica Nº 133/2016-V - Assunto: Minutas de normas de regulamentação do Processo 156 
Eleitoral do Conjunto CFESS-CRESS. Publicar no DOU as Resoluções anexas à 157 
Manifestação Jurídica nº 133/2016-V, e enviar aos CRESS; Processo que se refere a denúncia 158 
MPF de aluno EAD, acusando o CFESS de limitar o número de estagiário por supervisor - 159 
Comunicação à PGR explicando a nova metodologia do Encontro Nacional, por isso não foi 160 
possível pautar o tema e apresentar os outros procedimentos adotados. Solicitar prazo de 161 
prorrogação para convocar a plenária. Caso a promotora aceite aguardar a discussão na 162 
plenária ampliada, que esta ocorra em abril/17. Manter a defesa da Resolução; Manifestação 163 
Jurídica Nº 39/2016-V - Assunto: Consulta sobre o feriado distrital do Dia do Evangélico. 164 
Preocupação com feriados de base religiosa. Encaminhamento: não considerar como feriado. 165 
Fazer comunicação interna aos funcionários. Manifestação jurídica n. 145/2016 - CRESS 18ª 166 
Região Encaminhamento: Aprovada, encaminhar para o CRESS 18ª Região; Contratação de 167 
assessor jurídico e estagiário - Encaminhamento: A contratação deve ser via empresa; avaliar 168 
a mais adequada e que gere menos custos; Orçar valor de um salário mínimo, auxilio 169 
transporte, seguro, vale alimentação; Solicitar ao Vilmar  Medeiros estudo contábil de 170 
contratação de assessoria jurídica nos moldes do Assessor Jurídico Vitor Alencar, para 171 
apresentar no próximo pleno e agendar reunião da comissão do concurso em janeiro/17;  172 
Providências de passagens para a reunião da comissão de concurso em janeiro/17; 173 
Apresentação de minuta de recomendações para a comissão nacional e regionais eleitorais 174 
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acerca do processo eleitoral para o triênio 2017-2020 - Encaminhamento: Enviar para a 175 
conselheira Nazarela Rêgo para fazer as adequações apontadas no pleno. Após retorno 176 
encaminhar aos CRESS com ofício. Sindicância CRESS 6ª Região - MG - Encaminhamento: 177 
A Assessora Jurídica Sylvia Terra vai imprimir o relatório para a comissão assinar; Sylvia 178 
Terra fará enquadramento para a comissão de inquérito; Reunião da comissão de inquérito 25 179 
a 28 de janeiro de janeiro/2017. CFESS na estrada - Palmas/Tocantins 24 e 25 de novembro; 180 
Rio de Janeiro/RJ 7ª Região: 01 e 02/12; Informe CRESS 18ª Região/Sergipe: Estiveram 181 
presentes o assessor contábil, o mesmo do CRESS 5ª Região/ Bahia e agentes fiscais. Estão 182 
com quadro de funcionários bastante desfalcados. A coordenadora executiva faz a maioria das 183 
ações do CRESS.  Maior índice de inadimplência 68%. Estão realizando algumas ações no 184 
sentido de reverter; informaram sobre a necessidade de recomposição da gestão; justificativa: 185 
Esvaziamento da gestão. As ações estão centralizadas na figura da presidente. Fala de alguns 186 
conselheiros sem experiência, adoecimento, sobrecarga de atividades; Ações de comunicação 187 
muito vinculadas às ações da presidente do CRESS e não do conselho. Informes da 188 
assembleia da 9ª Região/ SP  - A assembleia contou com presença de assistentes sociais com 189 
alguma inserção no CRESS. Teve seis horas de duração, média de 150 pessoas. Reunião 190 
densa, questionamento sobre não apresentação de custos com demissão de funcionária no 191 
valor de quatro milhões. Solicitado auditoria do CFESS. Encaminhado na assembleia 192 
aprovação de auditoria. Seria responsabilidade de o CRESS informar a questão da ação 193 
trabalhista à categoria. Elaboração de ata  - Encaminhamentos: Forma de registro: memória e 194 
ata mais objetiva, a partir de dezembro/16; Foi deliberado pelo Conselho Pleno que as atas 195 
serão divulgadas no site do CFESS a partir de dezembro/16. Frente Parlamentar de Defesa da 196 
Previdência Social - Está sendo recriada por iniciativa do Senador Paulo Paim (PT-RS) e do 197 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), em conjunto com diversas associações, 198 
sindicatos e entidades nacionais, estaduais e distritais, defendendo a manutenção dos direitos 199 
sociais e uma reforma estrutural da captação de recursos nos termos da legislação atual, com o 200 
propósito de garantir a segurança jurídica e atuarial do sistema de Seguridade Social 201 
Brasileiro; Defende a manutenção dos direitos sociais e uma reforma estrutural da captação de 202 
recursos, nos termos da legislação atual, com o propósito de garantir a segurança jurídica e 203 
atuarial do sistema de Seguridade Social Brasileiro, sem restrição ou extinção de direitos. 204 
Encaminhamentos: Acompanhar as atividades; Acionar os CRESS para participarem das 205 
reuniões nos Estados (SC e PA – 02 e 09 de dezembro/16) e voltar para ser avaliada a 206 
participação do CFESS nesta Frente; Requisitar a Kátia Madeira para participar da reunião em 207 
Florianópolis – Assembleia Legislativa, às 14 h, dia 9/12. Assuntos contábeis - Apresentação 208 
balancete do CFESS referente a outubro de 2016. Aprovado balancete do CFESS mês de 209 
outubro/16. Na análise do Balanço Patrimonial do mês de outubro de 2016, foi verificado um 210 
Superávit Financeiro no valor de R$ 4.550.424,07. O comportamento da receita e despesa de 211 
2016 comparada com 2015 teve o seguinte resultado: A receita corrente arrecadada até o mês 212 
de outubro de 2016 foi superior à receita arrecadada no mesmo período de 2015 em R$ 213 
613.189,63, correspondente a um aumento de 8,85%; A despesa realizada até o mês de 214 
outubro de 2016 foi superior à despesa realizada no mesmo período de 2015 em R$ 215 
591.606,87, correspondente a um aumento de 12,02%. Demandas dos CRESS - 18ª 216 
Região/SE - solicita parcelamento cota parte 2015 - propõe parcelamento em 12 vezes. 217 
Conselho fiscal recomenda em 10 vezes condicionado dos balancetes reformulados. 218 
Encaminhamento: Aprovado parcelamento até abril 2017; 21ª Região/MS - solicita 219 
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adiantamento de recurso no valor de R$100.000,00 com parcelamento em seis parcelas. 220 
Encaminhamento: aprovado adiantamento, com parcelamento iniciando em janeiro/2017, 221 
condicionado à apresentação dos balancetes de setembro; 15ª Região/AM - solicita redução da 222 
cota parte de 20% para 15%, em função do cálculo de números de inscritos ativos, aplicados 223 
incorretamente pelo regional. Encaminhamento: aprovado; 4ª Região/PE – solicita 224 
empréstimo de R$ 100.000,00. Déficit orçamentário de R$ 127.400,00. A conclusão da 225 
manifestação contábil é de que o recurso solicitado não cobre as despesas; Conselho fiscal: 226 
sugere aprovação do repasse com parcelamento até abril de 2017. Encaminhamento: aprovado 227 
o repasse do empréstimo, condicionando parcelamento até abril de 2017 e envio de plano de 228 
providências de gestão administrativo-financeira 2016/2017.  Envio de oficio informando 229 
repasse; 26ª Região/AC – solicitação de acesso ao fundo de apoio. Apresentação de 230 
manifestação contábil. Apresenta déficit orçamentário de 67.000,00. Favorável ao repasse de 231 
doação do valor de R$ 67.000,00 de forma a evitar déficit patrimonial. Encaminhamento: 232 
Encaminhar manifestação contábil com oficio, e sugerir que envie pedido de apoio ao fundo 233 
por meio de projeto até 30 de novembro/16 explicando a natureza do fundo e o tipo de 234 
solicitação que pode ser feita. Solicitar Plano de Providências; 24ª Região - CRESS AP- 235 
solicita auxílio financeiro, não apresenta valor. Manifestação contábil aponta previsão de 236 
déficit de R$ 87.900,00. Realizado contato pela conselheira Sandra Teixeira solicitando 237 
balancete que não chegou. Encaminhamento: Enviar recurso referente à despesa com 238 
encargos de pessoal ao regional. Agendar visita ao regional para janeiro ou fevereiro/2017. 239 
Encaminhar manifestação contábil com oficio; Sobre cobrança registrada de boletos/convênio 240 
banco/CRESS Ofício CRESS 21ª região - Mudanças no lançamento de boletos. Medida 241 
adotada pelo Banco Central. Prazo estendido para cobrança a partir de outubro de 2017. 242 
Encaminhamento: Solicitar aos regionais por meio de oficio o valor das taxas praticadas 243 
atualmente e o que será cobrado a partir de outubro/2017. Avaliar o custo com essas taxas a 244 
serem pagas por todos os regionais e negociar com caixa econômica a redução. Deliberações 245 
das Comissões - CEDH: Participação da CEDH/ CFESS no Fórum das Comissões 246 
Permanentes de Ética da região sudeste. O CFESS se compromete em participar de um Fórum 247 
por ano, preferencialmente o que for realizado no período do Encontro Descentralizado; 248 
Comunicação: Apresentação da proposta orçamentária para 2017 no valor total de R$ 249 
907.500,00; Acessibilidade: atualmente se utiliza a ferramenta Rybená; será realizado novo 250 
processo licitatório; Campanha pela Redução da Desigualdade no Brasil. Reunião no 251 
COFECON no dia 2 /12; COFI: Apresentação da proposta orçamentária para 2017 no valor 252 
total de R$ 287.950,00; Seguridade Social: Apresentação da proposta orçamentária para 253 
2017 no valor total de R$ 583.029,00; Formação: Apresentação da proposta orçamentária 254 
para 2017 no valor total de R$ 149.900,00; RI: Apresentação da proposta orçamentária para 255 
2017 no valor total de R$ 85.000,00.  Informe sobre participação da conselheira Esther Lemos 256 
em reunião do COLACATS em Lima/Peru: apoio à estruturação do novo currículo de 257 
formação profissional nesse país, em função de alterações aprovadas no âmbito do Ministério 258 
da Educação. Orientação geral para todas as comissões: As publicações (brochuras) deverão 259 
ser orçadas nas comissões; Os custos com o “CFESS Manifesta”, “pirulitos”, faixas, adesivos 260 
serão indicados pelas comissões, porém orçados na comissão de comunicação. Calendário 261 
2017 - Apresentado a proposta para 2017. Comissão especial fica no Pleno de março – 28 e 262 
29 de março; Incluir julgamentos de recursos éticos: 05 de julho; 13 e 18 de setembro; 8 e 13 263 
de novembro; 13 e 18 de dezembro; Circular entre conselheiros e assessorias para 264 
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contribuições. Gestão do trabalho - Aprovado a inversão do turno de trabalho no dia 9/12 – 265 
das 8h às 14h para confraternização dos funcionários/s. Fazer comunicado aos CRESS; Escala 266 
de recesso de final de ano 2016: 1º período [19 a 23/12/2016] – Diogo Adjuto – Gleyton 267 
Amacena – Vitor Souto – Wilson Carvalho; 2º período [26 a 30/12/2016] – Ana Claúdia Brito 268 
– Cristina Abreu – Ester Gomes – Maria das Graças Silva – Jarbas Ferreira – Maurício 269 
Bonfim – Rafael Werkema – Sandra Helena Sempé – Zenite Bogéa; Recesso especial - 2 a 6 270 
de janeiro/2017: Adriane Tomazelli: 02 a 06 de janeiro/2017: Antônio da Silva. Incluir na 271 
pauta do próximo Pleno: dia 15/12 – 16h30 - reunião com funcionários/as com a seguinte 272 
pauta: “CFESS em casa”; Abono; Concurso público; Planejamento do espaço físico; Horário 273 
de atendimento após contratação dos nossos funcionários e Confraternização. Conselheiro 274 
Maurílio Matos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por 275 
encerrada a reunião do Conselho Pleno. 276 
 

Brasília, 19 de novembro de 2016. 
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