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Ata da 195ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, no período 

de 27 a 30 de abril de 2017, Gestão 2014-2017 – Tecendo na Luta a Manhã Desejada. 

 

 

 

Aos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2017, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de Serviço 1 
Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as Conselheiras do Conselho Federal de Serviço 2 
Social, constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 195ª Reunião 3 
Ordinária do Conselho Pleno do CFESS, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna 4 
CFESS n° 05/2017, de 12 de abril de 2017. No dia 27 o Pleno teve início com a presença das/o 5 
conselheiras/o: Maurílio Matos, Esther Lemos, Erlênia Sobral, Marlene Merisse, Bernadette 6 
Medeiros, Valéria Coelho, Josiane Soares, Nazarela Rego, Daniela Neves, Daniela Castilho, Sandra 7 
Teixeira; as Assessoras: Adriane Tomazeli, Zenite Bogea, Cristina Abreu e Sylvia Terra. A seguir, 8 
foi apresentada a Homologação do Processo Eleitoral do Conjunto CFESS- CRESS/ Análise do 9 
processo Eleitoral, que teve número expressivo de votantes, inclusive nos CRESS que não tinham 10 
chapa local, conseguiram o quórum para o CFESS. Apontada a necessidade de rever o código 11 
eleitoral com relação ao financiamento público para realização da campanha; rigidez para quem 12 
pode compor a comissão eleitoral e com quem pode se candidatar; discussão sobre votos válidos 13 
com número de votantes; prazos para dar um retorno formal para a categoria. Aprovada a 14 
homologação das eleições do CFESS e CRESS. Aprovada nota de apoio aos Agricultores de Açu, 15 
solicitação da Seccional de Campos. Relato da Visita ao CRESS PA, realizada nos dias 24 a 26 de 16 
abril, com a participação das conselheiras Daniela Castilho, Esther Lemos, Marlene Merisse, 17 
Maurílio Matos e assessora jurídica Sylvia Terra. Nas reuniões realizadas, discutiram-se 18 
principalmente os equívocos de interpretação do Código Eleitoral e da complexidade no âmbito 19 
político, que geraram os motivos para a suspensão do processo eleitoral no estado do PA, que 20 
ocorrerá em segunda convocação. Um dos pontos que gerou grande polêmica é quanto as eleições 21 
das CAIs, que não poderiam ser realizadas nos mesmos moldes das eleições do CFESS, CRESS e 22 
Seccionais. Foi deliberada a Revogação do art. 5º do regimento interno do CRESS/PA e os demais 23 
artigos que estejam em desacordo com as normativas do Conjunto (lei de regulamentação, diretrizes 24 
nacionais para a interiorização). Durante a visita realizada foi tratada ainda a questão de 25 
formandos/as oriundos/as da Faculdade AD1/ Unisaber e que tiveram suas inscrições canceladas, 26 
devido às irregularidades da instituição de ensino. Estão nessa situação 25 bacharéis; desses, 14 já 27 
estão com o processo concluído e terão seus registros cancelados, porém 7 desses entraram com 28 
recurso e serão analisados em grau de recurso administrativo pelo CFESS. Informes: convite do 29 
COFECON para reunião do Fórum pela redução da Desigualdade no Brasil, no dia 03/05, às 10 30 
horas; convite para o Encontro Gaúcho de Assistentes Sociais - CRESS RS, nos dias 12 e 13 de 31 
maio; Solicitação de reunião com as assistentes sociais do INSS/ FENASPS. Foi deliberada a 32 
continuidade do diálogo com o grupo de assistentes sociais da FENASPS para consolidar a forma 33 
de ações conjuntas. Assuntos contábeis - Apresentação do Balancete do CFESS relativo ao mês de 34 
março de 2017. Aprovado. Deliberado que em abril serão retirados recursos do DIP do orçamento 35 
do CFESS. Deliberado que as comissões trabalhem a execução das despesas verificando se as 36 
projeções estão de acordo com o planejado. Conselho fiscal: deliberado que a conselheira Juliana 37 
Melim vira para reunião da Comissão do Fundo de Apoio e iniciará a organização dos relatórios 38 
para transição. Sobre relatório do Inquérito de MG: elaborada pela assessora jurídica Sylvia Terra a 39 
Portaria nº 2, de 12 de janeiro de 2017, que instaurou Inquérito Administrativo nº 01/2017 de 40 
apuração de irregularidades, constatadas mediante o procedimento de “Averiguação In Loco”, 41 
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Portaria nº 08/16, realizado pelo CFESS no âmbito do CRESS da 6ª Região, com jurisdição no 42 
estado de Minas Gerais e nomeou os membros da Comissão para apuração dos fatos e efetivação 43 
dos procedimentos cabíveis. Aprovado o relatório. O relatório será enviado para os investigados, 44 
para todos/as que apresentaram carta denúncia e para o CRESS para ser anexado ao inquérito. Sobre 45 
Depoimento Sem Dano (DSD): informada a aprovação da Lei 13.431/1,7 PL da Maria do Rosário. 46 
Foram realizadas 3 reuniões pela AASPTJ-SP, em que o CFESS, CRESS MG e CRESS SP 47 
participaram. A discussão do Projeto antes da aprovação do PL entre o/as conselheiro/as foi 48 
realizada por e-mail e whatsapp, em que a assessora Zenite Bogéa participou da audiência com a 49 
deputada Laura Carneiro. A discussão do PL foi feita de forma mais próxima entre a deputada 50 
Laura Carneiro e o CFP, além do MJ, MS e MDSA. O PL foi aprovado na Câmara no dia 21 de 51 
fevereiro. Nos dias 20 e 21 de fevereiro houve um intenso movimento no sentido de inserir no PL 52 
alguma cláusula que pudesse garantir à criança ou adolescente que fosse avaliado pelos 53 
profissionais as condições de participação ou não na escuta e depoimento. Foi feito um grupo por e-54 
mail, que buscou elaborar um texto que inserisse uma redação que assegurasse “ao profissional 55 
especializado a garantia de autonomia profissional, para indicar a participação ou não da criança ou 56 
adolescente no procedimento de escuta especializada ou depoimento”, de forma a evitar a 57 
revitimização das crianças e adolescentes. Foram realizadas várias visitas nos gabinetes dos 58 
deputados alertando para as preocupações e implicações do PL. A redação que estava sendo 59 
discutida foi enviada pela assessora Zenite Bogéa para às/o conselheiras/o. Deverá ser elaborado um 60 
comunicado à categoria informando que, com a aprovação da Lei, a Resolução do CFESS, 61 
realmente, fica revogada. E ratificar o posicionamento politico, considerando que não está explicito 62 
qual profissional deverá fazer as escutas. Discutir as ações a serem adotadas na COFI, com a nova 63 
gestão. Gestões anteriores do CFESS sempre estiveram na luta contra o DSD, mas infelizmente, na 64 
atual conjuntura, fomos vencidos. Assuntos Jurídicos - Desaforamento do CRESS AM para o 65 
CRESS RJ. O CRESS 7ª Região/RJ está solicitando que seja garantida a participação do advogado 66 
das partes. Mas, o CRESS AM argumenta que não há disposição legal e também há 67 
indisponibilidade orçamentária. Deliberado enviar oficio ao CRESS RJ, solicitando esclarecimentos 68 
sobre a demanda, com cópia do oficio 228/2017, do CRESS 7ª Região/RJ e informando sobre os 69 
procedimentos adotados pelo CFESS junto ao CRESS AM e solicitar o nome das pessoas para 70 
emissão das passagens. CFESS arcará com as despesas do deslocamento dos advogados, para 71 
garantir a realização do julgamento, mas o CRESS 15ª AM deverá efetuar o ressarcimento (forma 72 
de empréstimo), estabelecendo o prazo para efetuar o mesmo. CEDH deverá debater o controle das 73 
denúncias e processos éticos, juntos aos CRESS.  Solicitação do CRESS 14ª Região /RN para 74 
desdobramento de processo desaforado. Indicação, pelo CFESS, de que não seja desaforado, 75 
conforme apresentado pela Sylvia Terra. Acatado. Ação judicial junto a instituições de ensino EAD: 76 
10 alunos tiveram a inscrição indeferida, entraram com ação judicial contra o CRESS RN e o 77 
CFESS. Está sendo analisada pela assessora jurídica, Erika Lula que deverá entrar com Tutela 78 
Antecipada, com o argumento de que se esses profissionais estivessem atuando poderia gerar 79 
prejuízo a sociedade, visto não estarem com uma formação adequada. Reunião com ABEPSS: 80 
apresentação do planejamento, destacando a necessidade de avançar no debate com o CFESS na 81 
pós-graduação/ fortalecimento da área de conhecimento sem perder a direção frente ao 82 
produtivismo acadêmico/ programas de pós-graduação com pouca pesquisa sobre o exercício 83 
profissional; nesse sentido, a importância do CFESS. Apresentação de dados: 501 cursos de SS 84 
autorizados; 17 mestrados; 16 mestrados e doutorado; 2004 a 2010: autorização de 204 cursos: 85 
período de maior crescimento; Maior concentração de cursos: sudeste (presencial); Maior 86 
concentração de oferta de vagas: região nordeste (presencial); Vínculo das UFAs com a ABEPSS: 87 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 

Irregulares: 67; Regular: 63; não filiadas: 371. Dado que chama atenção: as UFas não filiadas são 88 
aquelas que mais demandam o debate da formação/ desafio para ABEPSS. Estrutura da ABEPSS 89 
hoje está aquém do crescimento de instituições de ensino, o que demanda desafios de estruturação 90 
administrativa. ABEPSS Itinerante: Retomar debates entre CFESS e ABEPSS e envolvimento das 91 
Regionais da ABEPSS e CRESS/ Comissões de Formação na efetivação do projeto, afinando a 92 
organização, tarefas, tipos de apoio financeiro, logístico, mecanismos de participação. Assembleia 93 
CRESS/MS: assembleia para eleição da diretoria provisória no CRESS/MS, dia 4 de maio. Elaborar 94 
e enviar ofício para o CRESS-MS sobre a composição da comissão eleitoral, que deverá ser 95 
indicada pela diretoria provisória que será eleita em assembleia no dia 4 de maio. Informes: 96 
Concurso Público do CFESS: Etapa final já homologada. Convocação será discutida na próxima 97 
gestão. Participação do CFESS na Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política, 98 
reunião ocorrida em abril. Importância da participação do CFESS, pois são pautas que dialogam 99 
com frentes de luta incorporadas pelo CFESS. A nova gestão deverá avaliar a continuidade de 100 
participação. Eleições em segunda convocação: a  conselheira Esther Lemos solicitará ao assessor 101 
jurídico Vitor Alencar a elaboração do novo calendário eleitoral, que deverá ser apresentado no 102 
próximo Pleno da gestão 2014-2017. Deliberações das Comissões: Comunicação: Aprovada a 103 
contratação permanente de profissional/ empresa para suporte e assessoria de programação ao site, 104 
função que é necessária de forma contínua. Aprovada a contratação de novo servidor para hospedar 105 
o site do CFESS, tendo em vista os graves problemas da UOL Host. Projeto Serviço Social, 106 
Memórias e Resistências contra a Ditadura: reiterar ofício sobre matérias e publicações aos CRESS. 107 
Encaminhar o livro publicado para as pessoas que enviaram depoimento (3 exemplares p/ cada); 2 108 
para cada conselheiro/a da gestão atual e da nova; 2 para os CRESS e para todas as seccionais; 1 109 
para cada curso de SS; 1 para cada programa de pós graduação strictu-sensu; assembleias 110 
legislativas de todos os estados). Matéria sobre a greve geral e 1º de maio: análise política e menção 111 
à assistente social Alessandra Dias, do INSS do AP, ferida durante manifestação no dia 28/4 no RJ, 112 
contextualizando a violência e repressão durante as manifestações que atingiram muitos outros 113 
trabalhadores e trabalhadoras. COFI: Informatização dos instrumentais da fiscalização: dificuldade 114 
da empresa IMPLANTA em elaborar o projeto para desenvolvimento para a informatização do 115 
processo de fiscalização, que só poderá ser desenvolvida após a conclusão da licitação dos sistemas 116 
em ambiente WEB. Fazer levantamento dos valores mensais pagos pelo CFESS à empresa 117 
IMPLANTA para apresentação na reunião do dia 10/05. Seguridade Social: 3º Fórum de Saúde 118 
Mental e Direitos Humanos. Solicitação de apoio com passagem aérea para 8 pessoas. Deliberado 119 
consultar o movimento se se trata do mesmo evento que vai ocorrer em junho em Santa Catarina, 120 
para o qual o CFESS já confirmou o apoio com passagem e hospedagem para 1 pessoa; se não for o 121 
mesmo evento, a comissão avaliará a possibilidade de apoio para 1 pessoa. ADM-FIN: 122 
Apresentação da proposta de organograma do CFESS. Aprovado com a criação do setor de 123 
compras, licitações, contratos e convênios. Inserir as comissões do CFESS na estrutura. Incluir o 124 
detalhamento de atribuições de cada estrutura; Relações Internacionais: Há uma demanda da FITS 125 
em conhecer a realidade do trabalho de assistentes sociais com população indígena. Fica 126 
encaminhado para a próxima gestão. GT Transição: Pauta da reunião de transição - 12/05 - sexta-127 
feira - 14h - 15h30 – Apresentação: Fala da atual gestão CFESS; 15h30 - 16h - Apresentação da 128 
equipe do CFESS; 16h - 18h - Relato das Comissões ADM-FIN/Conselho Fiscal e apresentação de 129 
Vilmar (2h); 18h30 - 19h30 - COFI (1h); 19h30 - 20h30 - Ética e DH (1h); 13/05 – sábado - 9h - 130 
10h30h  - Assuntos Jurídicos (1h30); 10h30 - 12h - Formação e RI (1h30); 14h - 15h  - 131 
Comunicação (1h); 15h30 - 17h - Seguridade Social (1h30). Encaminhar convites para os 132 
convidados (conselhos, frentes, fóruns), conforme relação definida no GT Transição. Conselheiro 133 
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Maurílio Matos fez as considerações finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a 134 
reunião do Conselho Pleno. 135 
 

Brasília, 30 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 
Maurílio Castro de Matos 

Presidente 

Tânia Maria Ramos Godoi Diniz 

1ª Secretária Geral 


