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Ata da 192ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 15 de dezembro a 17 de dezembro de 2016, Gestão 2014 – 2017 – Tecendo na Luta 

a Manhã Desejada. 

 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na Sede do 1 
Conselho Federal de Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, os/as Conselheiros/as 2 
do Conselho Federal de Serviço Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para 3 
participarem da 192ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme convocação, 4 
por meio da Comunicação Interna CFESS nª 29/2016, de 24 de novembro de 2016. Sob a 5 
coordenação do conselheiro Maurilio, a reunião do conselho pleno iniciou-se com uma análise 6 
de conjuntura para melhor compreensão e explicação da realidade, reiterando que é no processo 7 
de fiscalização que os conselhos poderão dialogar com a categoria. Deveremos debater com os 8 
CRESS uma estratégia para dialogar com os profissionais e, estes a dialogarem com os usuários. 9 
A COFI/CFESS tem que ter uma linha mais orientativa do que consultiva. A seguir, na pauta, 10 
discutiu-se Assuntos Contábeis. Foi apresentado o Balancete: receita arrecadada: 11 
$7.890.756,03, despesas realizadas $ 6.410.408,12 e superávit orçamentário $ 1.480.347,91. 12 
Total de recursos no Fundo CFESS – CRESS $ 2. 045.050,49. Aprovado. Também foi 13 
apresentado o quadro comparativo da situação orçamentária. Exercícios 2014, 2015 e 2016.  O 14 
conselho fiscal apresentou sua análise dos documentos do CFESS. Os processos licitatórios estão 15 
mais bem organizados, mas outras pastas ainda precisam ser melhoradas. O assessor Vilmar fez 16 
um histórico sobre os gastos com horas-extras, que é bem elevado, principalmente para o 17 
funcionário da comunicação. As horas-extras ainda precisam ser melhor organizadas, 18 
principalmente nas atividades internas do CFESS. Sobre as visitas realizadas aos CRESS: RJ:  19 
tensionamento entre a gestão, entre os funcionários, e dos funcionários com assessores; CRESS 20 
TO: questões orçamentária e financeira são estáveis. Apresentam preocupação em comprar a 21 
sede do CRESS. Estão devendo ao CFESS R$ 53 mil, referente à cota-parte. Acordado em 22 
priorizar a elaboração e finalização dos relatórios e encaminhamentos. Dia 15 de dezembro, à 23 
tarde, Assuntos Jurídicos. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 151/2016-V ASSUNTO: Minuta 24 
de norma de regulamentação do Processo Eleitoral do Conjunto CFESS-CRESS. Após 25 
discussão, indicação de suprimir art. 3º da manifestação, renumerando os demais e fazer 26 
vinculação com art. 20 da lei 8662, multa de 1(um) valor da anuidade e aprovação. O CFESS 27 
deve enviar ofício aos CRESS que receberam desaforamentos, solicitando informações sobre os 28 
encaminhamentos, tendo em vista o processo eleitoral. Reforçar responsabilidade dos CRESS no 29 
fornecimento das declarações. Necessidade de devolutiva rápida em função do processo eleitoral. 30 
Vitor deve encaminhar todas as resoluções da Comissão Nacional Eleitoral para 31 
acompanhamento de Maurilio e Sandra Teixeira. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 155/2016-32 
V. ASSUNTO: Solicitação de alteração do edital do concurso do CFESS feita pelo CRA/DF. O 33 
Conselho Regional de Administração do DF solicita alteração no edital do concurso para o cargo 34 
de analista do CFESS, alega que os cargos de analista são privativos do administrador conforme 35 
descrição do cargo. A Assessoria do CFESS entende que não procede a solicitação do CRA. 36 
Aprovada a manifestação, encaminhar para Conselho Regional de Administração. PARECER 37 
JURÍDICO nº 50/2016 Assunto: Requisição do Ministério Público Federal do Pará para que o 38 
CFESS encaminhe a Manifestação dos investigados e a sua decisão final no Procedimento de 39 
Averiguação Administrativo CFESS nº 01/2016 que envolve atos praticados pela direção do 40 
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CRESS da 1ª Região- Gestão 2011/2014. Acatado Parecer Jurídico, encaminhar cópia ao 41 
Ministério Público do Pará em resposta ao oficio 7262/2016 GABPRI - da Procuradoria Geral da 42 
República. Sobre o fato de pessoas que estão utilizando o nome CFESS para venda de cursos por 43 
EAD informando apoio do CFESS, já foi enviado ofício para cada CRESS, orientando fazer 44 
boletim de ocorrência e cada CRESS deve fazer descrição dos fatos. Deliberado pelo pleno de 45 
não prorrogar o concurso do CFESS. Reunião com funcionários: Desincompatibilização, CFESS 46 
EM CASA, Abono, Concurso público, Planejamento do espaço físico, Horário de atendimento 47 
após contratação dos novos funcionários, Confraternização. Foi informado que todo ano tem 48 
reunião do GT funcionários com os funcionários, e que neste dia será feito diretamente no pleno. 49 
Conselheiro Maurilio reitera que vivemos momentos muito difíceis. CFESS é um espaço 50 
estratégico para a nossa profissão, somos quase 170 mil assistentes sociais e com direção 51 
política, é uma referência. Vamos enfrentar processo eleitoral. Seis companheiras vão se 52 
desincompatibilizar (Dani Castilho-PA, Dani Neves-RN, vice-presidente, Josi-SE, presidente, 53 
Solange-RJ, Nazarela -BA e Tânia-SP). As 10 conselheiras permanecem com imensa 54 
responsabilidade. Deliberado CFESS EM CASA com o objetivo de organizar internamente com 55 
previsão para ser realizado nos dias 06 e 07 de fevereiro. Sobre o Abono, será depositado no 56 
valor de R$ 1.500,00, para os funcionários. Sobre o concurso público, já estão inscritos 13.900 57 
candidatos/as, até agora somente 3.900 pagaram. Dia 15/01 será realizada a prova por meio da 58 
Empresa Consulplan. Sairá matéria no Correio Brasiliense sobre o concurso. Sobre o espaço 59 
físico do CFESS, com as novas contratações de mais 4 funcionários será ampliado o horário de 60 
atendimento do CFESS a partir das 8h. Após a reunião com os funcionários, deu-se continuidade 61 
à pauta do conselho pleno, com o debate sobre atividades/ações previstas para serem concluídas 62 
até maio de 2017 pelo GT de Transição: preparar apresentação para a próxima gestão, repasse 63 
detalhado desde a gestão do trabalho até as políticas, parte operacional. No pleno de transição 64 
cada comissão vai apresentar as ações. GT: Maurilio, Esther, Juliana. Erlênia e Sandra Teixeira. 65 
Sobre o Relatório do TCU, no qual deverão constar as atividades do ano de 2016 conforme 66 
modelo do TCU. Verificar conteúdo do Relatório do TCU no que diz respeito às atividades das 67 
comissões e a partir de aí fazer avaliação mais política para a comissão especial. Em 2015, a 68 
parte das comissões ficou por tópico. Relatório de Gestão: o relatório contemplará os três anos 69 
da gestão, descrição mais geral por temática. Geralmente é entregue no pleno de transição.  70 
Coordenação: Esther. Compatibilizar o Relatório de Gestão com o relatório do TCU. 71 
Coordenação: Cristina e as coordenações tanto as que sairão, quanto as atuais. Brochura CFESS 72 
MANIFESTA Coordenação: Maurílio/Erlênia Representações Seguridade: CONAD – Fabíola; 73 
CONANDA – Juliana; CNS-  Alessandra; CNAS – Marlene; FNTSUAS – Esther; CÂMARAS 74 
TÉCNICAS – Alessandra; CNDC/LGBT – Maurilio. Dia 15 de dezembro, à noite, sob a 75 
coordenação de Esther, aprovado o Calendário de atividades 2017. Início dos descentralizados 76 
13 de julho; fim dos descentralizados 06 de agosto. 5 e 6 de setembro pleno,  Encontro Nacional 77 
7 a 10  setembro. Comissão de Seguridade: Eleição Conanda dia 20/12, 27 candidatos 30 78 
eleitores, Juliana será representante do CFESS no CONANDA. Cheila representará o CFESS na 79 
eleição. FENTAS: processo eleitoral em janeiro. Valor do Orçamento da comissão 457.729,00. 80 
Comissão de Comunicação: Agenda 2018, tendo em vista o feedback da categoria, diminuir 81 
mais o tamanho da agenda. TEMA: Sou assistente social e tenho meus princípios (minhas 82 
bandeiras de luta) remete ao código de ética e a conjuntura que destrói esses princípios. Convite 83 
a Cristina Brites para fazer o projeto editorial. CFESS MANIFESTA – 08 de março – Dia 84 
internacional da mulher – sugestão de nome Roberta Menezes; 07 de abril – Dia mundial da 85 
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Saúde – Alessandra. Para 1º de maio, retomar debate sobre a conjuntura, em u m diálogo com a 86 
população, apontando os desafios da classe trabalhadora e a importância trabalho de base com 87 
ênfase na reforma da previdência.  Sobre os textos dos Eventos e Encontro Nacional: 88 
encaminhamento de, ao convidar palestrantes para eventos e EN, incluir nos convites a 89 
informação de cessão dos textos para publicação posterior de livro do evento. Solicitar à 90 
assessoria especial que peça aos palestrantes, os textos do 43º, 44º e 45º Encontro Nacional, para 91 
produção da publicação única. Orçamento da comissão: 907.500,00. Comissão de Fiscalização: 92 
Minuta de resolução responsabilidade técnica: pendência de deliberação do Encontro Nacional, a 93 
minuta foi discutida na comissão. Benefícios eventuais: preparação de debate no pleno com os 94 
convidados: CRESS Santa Catarina e Marinete Cordeiro. Pendências até maio: resposta sobre 95 
decisão do CNJ aos CRESS; regulamentação do trabalho em Saúde; comunidades terapêuticas; 96 
manifestação da Sylvia sobre presença do advogado nas salas, marcar reunião com OAB; 97 
Análise e avaliação dos vídeos (encaminhados pelo CRESS SP) assistir e ver o que fazer; 98 
finalizar sistematização dos dados da fiscalização; orçamento dos Instrumentais da COFI pela 99 
Implanta.  Orçamento da comissão 199.500,00 e completar com 103.850,00 do fundo evento 100 
para o seminário das COFIs. Comissão de Formação: Participação no Congresso do ANDES, 101 
evento de 23 a 28 de janeiro de 2017, Juliana participará na mesa de abertura. Larissa Dahmer 102 
convida para evento sobre EAD. Aprovado com 9 votos a favor e 4 votos contra o apoio ao 103 
evento no segundo semestre de 2017. Sobre o GT Trabalho e Formação: proposta de nova 104 
estrutura do GT, manter o GT Trabalho e Formação com este nome, sendo composto apenas 105 
pelas entidades nacionais com 3 reuniões anuais e uma reunião ampliada com as comissões de 106 
formação dos CRESS. Que as ações do plano de lutas que são de responsabilidade do conjunto 107 
voltem a compor o eixo da comissão de formação. Encaminhamento:  retomar a discussão no 108 
pleno de abril, com todas as conselheiras. Proposta orçamentária da comissão R$ 170.275,00. 109 
Relações Internacionais: Proposta orçamentária 110.000,00. ADM-FIN: superávit de 110 
700.000,00 proposta de distribuição do superávit: 300.000,00 - Sede do CFESS; 50.000,00 – 111 
Fundo Sede dos CRESS; 200.000,00 - Fundo Evento; 150.000,00 – Capacitação. Proposta 112 
orçamentária da comissão: 280.050,00. Sobre as diárias:  proposta de redução das diárias para o 113 
valor de R$ 400,00, por um ano, a partir de janeiro de 2017. Sobre avaliação de desempenho: 114 
Dia 19/12: Maurílio, Dani e Esther farão avaliação de desempenho e será retroativo. 115 
Recadastramento: 3799 recadastrados com sucesso de aplicação do recadastramento; 1263 – com 116 
pedido de DIP pelo site; 122 pedidos de DIP nos CRESS porque são novos inscritos. Vitor, 117 
Adriane e Comunicação trabalharão num passo a passo para orientação aos CRESS. A 118 
IMPLANTA vai criar um espaço para acompanhamento online e ver o que está acontecendo 119 
tanto na pesquisa como no recadastramento. CEDH: Proposta Orçamentária da comissão – 120 
135.564,00. Enviar e-mail para palestrantes do Seminário do Sigilo solicitando textos até 10 de 121 
fevereiro. Contratação de assessoria jurídica é prioridade; continuar as negociações para a 122 
organização do processo licitatório de modo a iniciar ainda nesta gestão. Dia 17 de dezembro, 123 
pela manhã, sob a coordenação de Daniela aconteceu a Discussão sobre concessão de benefícios 124 
Eventuais/ Exercício profissional, com a participação dos conselheiros, da assessoria especial e 125 
assessoria jurídica. Para essa discussão, foram convidados o Cress-SC, com a presença do 126 
conselheiro Samuel e coordenadora técnica Dolores e a assistente social Marinete. O CRESS-SC 127 
contextualizou o debate em âmbito estadual, que teve início em 2012, tensionado pelo Sindicato 128 
de Psicólogos de Santa Catarina, que reivindicava também para os/as psicólogos, a realização de 129 
estudos socioeconômicos para a concessão dos BEs; entendendo que não seria atribuição 130 
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privativa de assistentes sociais.  Na fala do CFESS, a conselheira Josiane afirma que a posição 131 
está em construção; o debate preliminar indica que o debate é complexo, pois exige apropriação 132 
da legislação e conteúdo da política de AS, da interdisciplinaridade que é pressuposto do SUAS 133 
e do fazer profissional de duas profissões que se colocam em disputa no espaço sócio 134 
ocupacional. Até aqui, pelo que foi construído, há uma tendência de problematizar o 135 
entendimento de ser uma atribuição privativa do/a assistente social; com certeza é uma 136 
competência. Para Marinete Cordeiro, hoje a política de AS incorpora outros profissionais; no 137 
entanto não está definido qual o fazer de cada profissão; entende que realização de estudos 138 
socioeconômicos é privativa do/a assistente social, pois exige do/a profissional uma opinião 139 
técnica acerca de uma realidade e que os componentes da formação nos capacitam pata tais 140 
atribuições. A pergunta é: Para a concessão dos BE é necessária a realização de estudos? Após 141 
um amplo debate, a conselheira Josi pondera a necessidade de continuar dialogando, 142 
especialmente porque a normatização se dá nos municípios e são diversas. A nossa defesa é pela 143 
profissionalização. Retoma a fala de Marinete, concordando com a colocação em relação à 144 
importância de se ter uma opinião profissional, expressa em instrumentos de trabalho para 145 
concessão de benefícios, pois essa forma de acesso pode vir a restringir o lugar do clientelismo, 146 
favoritismos político/partidários. Por fim, diz que a COFI está acolhendo a demanda e 147 
trabalhando com esta questão e que o debate deverá ir além do benefício eventual, mas 148 
debruçaremos em torno das competências e atribuições profissionais, que também estão sendo 149 
tensionadas em outros espaços sócio ocupacionais. Como encaminhamento, tirou-se dialogar 150 
com o CFP e aprofundar o debate na COFI. Dia 17 de dezembro, à tarde, continuidade de 151 
Assuntos Jurídicos: PARECER JURÍDICO nº 52/16 - ASSUNTO: Sigilo dos dados pessoais de 152 
denunciante, denunciada/o ou testemunhas, nos expedientes ou processos éticos que tramitam 153 
perante o CRESS. Acatado. PARECER JURÍDICO nº 53/16-ASSUNTO: Desaforamento de 154 
denúncia ética protocolizada perante CRESS/ Arguição, pelo impedimento do CRESS da 12ª. 155 
Região, processar e julgar a denúncia.  Irregularidade da denúncia ex-ofício apresentada. 156 
Acatado. Ofício de envio de cópia do parecer a Presidente do CRESS da 12a. Região; a 157 
coordenadora da COFI; aos assistentes sociais Maiara Paula de Souza Arten e Cleverton  158 
Cidielei Maciel e as denunciadas Fabiana Luiza Negri e Rosinete Delfino Laurindo. E que seja 159 
concedido no prazo de 15 (quinze) dias aos denunciantes, para ratificarem, se quiserem, a 160 
denúncia irregular subscrevendo um termo respectivo, a ser encaminhada ao CFESS com cópia a 161 
Presidente do CRESS, declarando, expressamente, que assumem os termos das acusações na 162 
qualidade de denunciantes. PARECER JURÍDICO nº 51/16 - ASSUNTO:  CONTRARRAZÕES 163 
DE APELAÇÃO apresentada perante a 21ª. Vara Federal do Distrito Federal, em razão do 164 
RECURSO interposto por   RAIMUNDO JOSÉ DOS REIS FILHO, na Ação Ordinária que 165 
promove contra o CFESS. Apresentado para conhecimento do Conselho Pleno. PARECER 166 
JURÍDICO nº 54/16-ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO estabelecendo procedimentos 167 
para indeferimento de inscrição em relação aos pedidos de interessados ou de anulação de 168 
registro de inscrições que foram deferidas antes do conhecimento das irregularidades, 169 
concernente a disciplinas do curso de Serviço Social que foram ofertadas - integralmente ou 170 
parcialmente - em cursos livres de extensão. Acatado. PARECER JURÍDICO nº 32/15-171 
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO EMENTA: Institui a responsabilidade técnica no 172 
âmbito do Serviço Social, bem como a certificação e os parâmetros para a atuação nesta 173 
modalidade do/a assistente social. Acatado. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 154/2016-V - 174 
ASSUNTO: Resolução sobre o nome social no Documento de Identidade Profissional. 175 
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Possibilidade de prorrogar o prazo de manter o valor de inscrição e pedido da DIP de 2016 até 31 176 
de março de 2017; e para todos assistentes sociais TRANS todo o ano de 2017. Declaração de 177 
validade de documento de transição - nome social de quem solicita inscrição com nome social – 178 
terá validade por 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias (APENAS PARA OS JÁ INSCRITOS E 179 
NO CASO DE SUBSTITUIÇAO). Solicitar estudo contábil para verificar o impacto do não 180 
AUMENTO PARA A SUBSTITUIÇÃO do DIP e subsidiar a diferença aos CRESS, referentes a 181 
prorrogação; oficio explicativo aos CRESS sobre subsidiar o valor aos CRESS. Aprovada. 182 
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 161/2016-V ASSUNTO: Documentos encaminhados pela 183 
Coordenadora da Seccional de Roraima. Aprovada. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 184 
162/2016-V ASSUNTO: Documentação complementar juntada ao requerimento de criação do 185 
CRESS/RR. Aprovada. Sobre elaboração de ata das reuniões do Conselho Pleno Aprovada a 186 
suspensão de realização de licitação dos serviços taquigráficos, pelo Conselho Pleno. As atas 187 
serão elaboradas, conforme discutido no pleno e registrado na memória: principais deliberações e 188 
decisões durante a reunião do conselho pleno. Conselho Fiscal: Aprovação das propostas 189 
orçamentárias (peças contábeis, Plano de Metas, Parecer do Conselho Fiscal e Ata do Conselho 190 
Pleno que aprovou e análise substanciada do contador). 20 CRESS enviaram as propostas 191 
orçamentárias até o dia 17/12, apenas 8 tem condições de serem aprovados. Reformulação 192 
orçamentária: MA, DF, SP, RS, PR. Balancete do CRESS DF enviou os balancetes referentes até 193 
novembro e foi aprovado pelo Conselho Fiscal e reiterado pelo Conselho Pleno. A proposta 194 
orçamentária do CFESS foi aprovada pelo Conselho Pleno. O Conselheiro Maurílio Matos fez as 195 
considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho 196 
Pleno. 197 

Brasília, 17 de dezembro de 2016. 
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