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Ata da 194ª  Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no 

período de 30 março a 01 de abril de 2017, Gestão 2014-2017 – Tecendo na Luta a Manhã 

Desejada 

Aos 30 e 31 dias de março e 01 de abril de 2017, reuniram-se na sede do Conselho Federal de 1 
Serviço Social/CFESS, na Cidade de Brasília-DF, as/o conselheiras constantes da lista de presença 2 
em livro próprio, para participarem da 194ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, 3 
conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 03/2017, de 13 de março de 4 
2017. No dia 30 de março compareceram as/o conselheiras/os: Maurílio Matos, Juliana Melim, 5 
Erlênia Sobral, Raquel Alvarenga, Marlene Merisse, Bernadette Medeiros, Valéria Coelho, as 6 
Assessoras Especiais: Adriane Tomazeli, Zenite Bogea, Cristina Abreu e a Assessora Jurídica 7 
Sylvia Terra.  A reunião teve início com o momento cultural na apresentação do vídeo “Teatro 8 
contra o Golpe”; Em seguida, a comissão especial formada por Rita de Lourdes - CRESS RN; 9 
Marinês - CRESS RO; Carla - CRESS SP; Ilma - CRESS GO; Vilma - CRESS RN manifestaram 10 
Parecer FAVORÁVEL a Prestação Anual de Contas e ao Relatório Anual de Gestão do Exercício 11 
de 2016. Informes: Abertura da XXXIV Semana do/a Assistente Social do CRESS GO “Na Luta 12 
de Classes Não Há Empates” que ocorrerá em 08 de maio de 2017, às 19 horas. Encaminhar ofício, 13 
informando sobre a incompatibilidade de agenda; Reunião Ordinária do Fórum Permanente 14 
Mercosul para o Trabalho em Saúde – 18 e 19 de abril: Zenite Bogea irá acompanhar a discussão; 15 
Publicações do mandato da Dep. Marília Campos sobre Reforma Trabalhista e Reforma da 16 
Previdência; Emenda Constitucional 95 (EX-PEC 21); Convite da Comissão de Direitos Humanos 17 
do Senado para participar de audiência pública com o tema da Reforma da Previdência com os 18 
Impactos aos Idosos e PCD (Loas) -17 de abril, às 9h: Raquel Alvarenga ficou de confirmar sua 19 
participação e deverá ser providenciada diárias e passagens; 17 de abril, em SP, Coordenação 20 
Nacional em Defesa da Educação: participação de Erlênia Sobral e deverá ser providenciado 21 
passagem e diárias; 29 de abril ERESS – MG: indicação de Juliana Melim, com custos da entidade; 22 
Folder sobre a VIII Jornada Internacional Políticas Públicas da Universidade Federal do 23 
Maranhão/Centro de Ciências Humanas: providenciar moldura/quadro; Reunião do FCFAS, 24 
Conselhinho, sobre a Campanha contra o EAD nas profissões de saúde: Erlênia Sobral e um 25 
assessor de comunicação. Providenciar passagens e diárias; GT Transição: Reunião de transição 26 
será realizada na sede do CFESS. Organização para 35 pessoas e cerimônia de posse que será no 27 
CNTC. Reunião com o presidente do INSS, 09 de fevereiro de 2017, sobre a Portaria no. 9 28 
/DIRSAT/INSS, de 23 de fevereiro de 2017. Definir data para a reunião com a FENASPS e a 29 
assessoria jurídica do CFESS, Érika Lula. Elaborar documento inicial, de natureza jurídica, mas 30 
extrajudicial, para debater na Comissão da Seguridade Social. Preparar também um documento 31 
político do CFESS na Defesa do Serviço Social no INSS.  Sobre a nulidade do processo eleitoral do 32 
Conjunto CFESS-CRESS no estado do Pará - sendo órgão superior e final na via administrativa, a 33 
CNE, considerando não haver a figura do adiamento das eleições do Conjunto CFESS-CRESS em 34 
nossas normativas eleitorais, deliberou, com base em manifestação da assessoria jurídica do 35 
Conselho Federal, pela anulação do processo eleitoral no Pará. A CNE também estabeleceu a 36 
realização de eleições extraordinárias em segunda convocação no estado em data futura a ser fixada 37 
pelo CFESS, conforme dispõe a Seção II do Código Eleitoral. O Conselho Pleno referenda a 38 
decisão da CNE. Coloca-se a necessidade de retomar a discussão sobre as atribuições do CFESS e 39 
da CNE no Código Eleitoral, referentes aos artigos 11º e 89º, no que tange à anulação de eleição 40 
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nos CRESS e sobre as recomendações que constarão no Relatório da CNE, se houver. O Conselho 41 
Pleno aprovou o mérito pela revogação do Art. 5º do Regimento Interno do CRESS PA, mas só 42 
serão adotadas as providências administrativas no próximo pleno. Comissão do CFESS para 43 
acompanhamento do processo eleitoral do CRESS PA (Maurilio Matos, Esther Lemos, Marlene 44 
Merisse, Daniela Castilho e Sylvia Terra) que irá ao CRESS PA para realizar o debate sobre a 45 
revogação do art. 5º. do Regimento Interno do Regional e participará da assembleia para indicação 46 
da Diretoria Provisória. Sylvia Terra organizará dossiê com parecer jurídico sobre natureza das 47 
seccionais, CAIs, resgatando todo o processo histórico. A ida da comissão ao Pará será no período 48 
de 24 a 26 de abril. Enviar oficio para chapa 1 e chapa 2 convidando para reunião dia 25 de abril, 49 
terça-feira à noite. Informar processo da eleição extraordinária, explicitar todo o processo, e da 50 
decisão de revogar art. 5º do regimento. Providenciar diárias e passagens. Aprovado o interesse pela 51 
cessão da servidora da UFAL Ana Alice ao CFESS, aguardar manifestação jurídica de Vitor 52 
Alencar. Assuntos jurídicos. Confirmado julgamentos éticos nos dias 27 e 28 de abril, às 17h. 53 
Parecer Jurídico nº 10 /2017. Recurso Administrativo CFESS nº20/2015, interposto por Aline de 54 
Haro Rodrigues contrapondo-se a decisão do CRESS da 9ª região, em relação ao indeferimento da 55 
impugnação da multa, que lhe foi aplicada por ter supostamente exercido a profissão de assistente 56 
social, sem o registro no CRESS competente. Acatado. Parecer jurídico nº 46/16. Minuta de 57 
resolução estabelecendo procedimentos para anulação de registro de inscrições que foram deferidas 58 
antes do conhecimento das irregularidades, cujos requerentes receberam suas cédulas profissionais 59 
para o exercício profissional. Remeter o texto da minuta de resolução para discussão no âmbito das 60 
Comissões de Formação e Fiscalização. Inquérito de Minas Gerais: Visita ao CRESS 6ª região nos 61 
dias 06, 07, e 08 de maio para ouvir conselheiros e testemunhas. Serão trabalhadas as oitivas das 62 
testemunhas e conclusões. Serão apresentadas as conclusões no pleno de abril. Participação em 63 
audiência com Ministério Público Federal, dia 27/03 em Cuiabá, em virtude do Inquérito Civil 64 
Público/2012, denúncia de discente ao MP, de que o CFESS e CRESS tem norma irregular para 65 
inscrição, (declaração de estágio). Deliberado enviar ofício aos CRESS perguntando se tiveram 66 
alguma ação com relação a essa questão e pedir informações sobre o processo. Informar no 67 
Encontro Administrativo/Financeiro e de Fiscalização sobre as duas ações que o CFESS está 68 
respondendo sobre o estágio e possíveis alterações que poderão advir da justiça. Manifestação 69 
Jurídica Nº 48/2017-V: Consulta sobre a aplicação do Decreto n

o
 6944/2009 no âmbito concurso do 70 

CFESS. Questionamento sobre o decreto nº 6944/2009, integrante do edital CFESS/2009. 71 
Aprovado. Manifestação Jurídica Nº 56/2017-V.: Recurso administrativo de Eduardo Pimentel 72 
Pereira e de Katia Cilene Marko Andreuchetti contra decisão do CRESS-RS. Aprovada. 73 
Manifestação Jurídica nº 58/2017- V: prorrogação de valor de substituição do DIP. Identificação de 74 
problemas a partir da impressão do primeiro lote de carteiras: fotos de outras pessoas, ausência de 75 
informação do DIP, de local. Será encaminhado notificação à IMPLANTA e G&D. A Assessora 76 
Especial Adriane Tomazeli está acompanhando todo o processo junto a IMPLANTA e G&D. 77 
Prorrogado o prazo do recadastramento e substituição das cédulas até 01 de julho. Atividade do dia 78 
15 de maio no CRESS Goiás: custear passagem e o CRESS hospedagem e diária. Convite ao 79 
CFESS da Comissão de Direitos Humanos do Senado, no dia 17 de abril, 9h. Confirmar 80 
participação do CFESS por meio da conselheira Raquel Alvarenga. CRESS-SC: Assembleia para 81 
eleição da Direção Provisória dia 08 de maio, solicita coordenação do CFESS na assembleia. 82 
Indicar a realização de Assembleia dia 08 de maio. Confirmar participação da conselheira 83 
Alessandra Ribeiro e organizar um kit de orientação sobre eleição da diretoria provisória. 84 
Solicitação ao Fundo Sede, para aquisição de imóvel para o CRESS ACRE. Aprovado repasse no 85 
valor de 220.000,00 para compra da sede do CRESS Acre. CBAS: as entidades não têm feito 86 
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publicação dos textos do CBAS. Avaliar se faz sentido solicitar textos dos/as palestrantes. Degravar 87 
as falas do CBAS dos textos centrais e solicitar falas de palestrantes. Entrar em contato com Maria 88 
Helena Elpídio, enviar ofício aos palestrantes consultando se podem enviar textos para publicação 89 
de livro digital. Dar visibilidade aos Seminários do CFESS no site. Assuntos Contábeis: 90 
apresentação do balancete e demais demonstrativos contábeis referentes a fevereiro, pelo assessor 91 
contábil, Vilmar Medeiros. Aprovado pelo Conselho Pleno.  Em relação à cota parte referente ao 92 
ano de 2017, os CRESS AC, AM, AP, CE, DF, RO, SE e TO ainda não repassaram os meses de 93 
janeiro e fevereiro. Os CRESS AL e ES repassaram apenas no mês de janeiro. Os demais 94 
repassaram regularmente. Aprovado o balancete de fevereiro/2017. Relatório do TCU: definir 95 
indicadores. Vilmar Medeiros fará os indicadores da gestão financeira. As coordenações das 96 
Comissões irão adequar o texto do relatório de gestão já elaborado para a Comissão Especial, ao 97 
modelo do TCU. Elaborar indicadores da gestão e apresentar no próximo Pleno. Contratação de 98 
nova assessoria jurídica: realizado processo seletivo, encaminhado pelo conselheiro Maurilio 99 
Matos, Sandra Teixeira e Esther Lemos, juntamente com a assessoria jurídica. Sua área de atuação e 100 
assessoria no CFESS será junto às Comissões de Fiscalização, Formação e Seguridade Social. A 101 
assessora Sylvia ficará responsável pelos assuntos relacionados à Ética e DH, permanecendo o 102 
assessor Vitor Alencar responsável pelos assuntos da área administrativa. COFI: discutir as 103 
pendências na reunião com a empresa IMPLANTA agendada para 4 de abril. Comunicação: 104 
divulgar matéria sobre a finalização da edição impressa da Revista Inscrita; divulgar as notas 105 
técnicas sobre abolicionismo penal no site do CFESS, acompanhado de matéria sobre o tema; 106 
revisão ortográfica das publicações: Projeto Memórias e Resistências contra a Ditadura Militar; 107 
Residência em Saúde e Serviço Social; Encontro de Serviço Social e Seguridade Social; Realizado 108 
processo licitatório para o serviço de diagramação; Serão encaminhadas para diagramação as 109 
publicações pendentes: Seminário Nacional de Comunicação (2010); Seminário da Nacional de 110 
Serviço Social e Saúde (2009); Sugestão de matérias: Dia 17 de abril – Dia Internacional das lutas 111 
campesinas, que terá como tema central: Direitos campesinos e Direitos Humanos. Chamada para 112 
dia 28 de abril/ greve geral; Publicar no site no link “Publicações”: Política Nacional de Combate à 113 
Inadimplência; Diretrizes para Interiorização; Pesquisa sobre Perfil do/a Assistente Social em 114 
Situação de Inadimplência; CFESS Manifesta para 7 de abril – Dia Mundial da Saúde: Abordar o 115 
tema a partir dos Planos Populares de Saúde; Divulgação da Carta Aberta à População em 116 
elaboração pelos Conselhos de profissões da área de saúde (FCFAS-Conselhinho) sobre os cursos 117 
de graduação na modalidade EAD; ADM-FIN: aprovada a prorrogação do valor do DIP, referência 118 
de 2016, até junho/17, devido aos impasses e problemas ocorridos durante o processo que ainda 119 
estão sendo equacionados pelo CFESS e as empresas contratadas (IMPLANTA e G&D); aprovado 120 
o layout do DIP para nome social; a partir do final de abril poderão ser contratados os aprovados no 121 
concurso (4); para tanto, há necessidade de providências quanto a divisão de tarefas e de 122 
acomodação no espaço físico, equipamentos e mobiliário (esses últimos necessitam de licitações); 123 
Equipamentos: há necessidade de 5 HD para computadores; autorizada a compra de No Break para 124 
maior segurança dos dados e informações do CFESS que se encontram em meio virtual; autorizada 125 
a regularização dos softwares utilizados pelo CFESS;  agendada reunião do Fundo de Apoio do 126 
Conjunto CFESS/CRESS: convocar para 6 de maio; horário de 10 às 17h. Providências de viagem: 127 
conselheiras Juliana Melim, Valéria Coelho e Daniela Castilho e representantes dos CRESS. Visita 128 
ao CRESS-PA - Devido à complexidade da situação e dos desdobramentos para a próxima gestão, 129 
deverá ter participação de conselheiras da nova gestão. Relações Internacionais: divulgar no site o 130 
evento na Colômbia. Ética e Direitos Humanos: Projeto Memórias e Resistência: total de 131 
depoimentos enviados 15. Será inserido no final do livro a diferença entre as formas que os 132 



 

________________________________________________________________________________________ 
Endereço: 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 |Site: www.cfess.org.br 

depoimentos foram obtidos. Aprovado pelo Conselho Pleno, o cancelamento da reunião com as 133 
autoras dos cadernos do curso Ética em Movimento, a ser reagendado para a próxima gestão. Foi 134 
aprovado pelo Conselho Pleno, convidar o prof. Guilherme para organizar o material, referente ao 135 
Seminário Trans, incluindo a transcrição/copydesk/edição. Seguridade Social: sobre as 136 
Conferências Estaduais e Municipais de Assistência Social, fazer uma Nota de Chamada para 137 
participar das Conferências, indicando as matérias sobre as contrarreformas, indicando os links do 138 
que já foi produzido pelo CFESS. Marlene Merisse e Zenite Bogea participaram da reunião da 139 
FONAPRACE dia 23 de março. O Fórum criou um GT de metodologia para avaliação 140 
socioeconômica. O CFESS, DIEESE e IPEA serão convidados. Solicitaram ao CFESS incidência 141 
junto ao ANDIFES para conseguirem o cumprimento das 30h. Solicitaram ainda apoio para 142 
aprovação da PNAES. Tramitam na Câmara vários PLs. O CRESS/SP promoverá o Encontro 143 
Regional de Assistência Estudantil dia 07/04. A conselheira Marlene Merisse e Franciely Borsato 144 
participarão do evento.  Atividade da Auditoria Cidadã da Dívida, dia 11 de abril, a partir das 9hs. 145 
Sugestão de elaborar matéria de mobilização/ divulgação do evento sobre a Consulta Nacional para 146 
ouvir o que a população pensa a respeito de quatro temas: Reforma da Previdência, Trabalhista, 147 
Privatizações e Auditoria da Dívida. Formação: sobre o Parecer 46/2016, sobre procedimentos no 148 
caso de cancelamento de inscrição. Há necessidade de atualização, enviar para todas conselheiras 149 
(COFI e Formação) fazerem uma leitura atenta. Discussão com os CRESS colada ao Seminário da 150 
COFI e ADM/FIN. Aprovada pelo Conselho Pleno a participação da assessoria de 151 
Comunicação/CFESS na reunião do Fórum dos Conselhos de Fiscalização da área da Saúde quando 152 
a discussão tratar sobre a Campanha contra o EaD; será encaminhada à assessoria parlamentar do 153 
Fórum a questão sobre a nominação de todos os cursos de profissão de saúde no PL que tratam de 154 
Ead na área da saúde. Reunião com a ABEPSS que acontecerá dia 29/04, às 15h30, com as pautas: 155 
Apresentação da gestão da ABEPSS; Convênio do livro do curso de especialização; Plano de 156 
Lutas/ABEPSS Itinerante. GT Trabalho e Formação. Providenciar passagens e diária. GT 157 
Transição: data de reunião com o grupo que vai assumir a próxima gestão, dia 10 de maio: Josiane 158 
Soares, Daniela Neves, Tania Diniz, Daniela Castilho, Solange Moreira, Nazarela Rego, Cheila 159 
Queiroz, Maurilio Matos, Esther Lemos, Juliana Melim e Sandra Teixeira. O conselheiro Maurílio 160 
Matos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do 161 
Conselho Pleno. 162 
 

Brasília, 01 de abril de 2017. 
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