
 

  ______________________________________________________________________________________ 

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   - Home Page: http://www.cfess.org.br 

 

Ata da 204ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF, nos 

dias 23a 26 de novembro de 2017, Gestão 2017-2020 – É de batalhas que se vive a vida 

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2017, reuniram-se na Sede do Conselho Federal de 1 
Serviço Social – CFESS –, na Cidade de Brasília-DF, as conselheiras constantes da lista de 2 
presença em livro próprio, para participarem da 204ª. Reunião Ordinária do Conselho Pleno do 3 
CFESS, conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS n° 32/2017. 4 
Participaram do Pleno as conselheiras Josiane Santos, Daniela Neves, Solange Moreira, Daniela 5 
Castilho, Magali Regis Franz, Elaine Pelaez, Francieli Piva Borsato, Lylia Rojas, Régia Prado, 6 
Mauricléia Santos, Mariana Furtado, Joseane Rotatori, Jane Nagaoka, Neimy Batista, Cheila 7 
Queiroz, Daniela Moller, Tânia Diniz e Nazarela Rego. A reunião iniciou-se com inversão da 8 
pauta e apresentação do monitoramento dos Projetos de Lei (PL) de interesse do conjunto 9 
CFESS-CRESS. O PL do Piso salarial, PL que estabelece quantitativo de profissionais por área 10 
de atuação e dois PLs que versam sobre o processo de adoção serão acompanhados pela COFI; o 11 
PL do Programa de Saúde da Família, o PL do Serviço Social na Educação e PLC 37/2013 que 12 
trata sobre política de drogas serão acompanhados pela Comissão de Seguridade Social. Alguns 13 
encaminhamentos específicos foram traçados em relação a estes Projetos de Lei. No que se 14 
refere ao PL sobre adoção, será realizada reunião com a AASP São Paulo e outras entidades, no 15 
dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete, bem como será formulado posicionamento 16 
coletivo e elaborada moção para apresentação na décima primeira Conferência Nacional de 17 
Assistência Social.  Com relação ao PL do Serviço Social na Educação será elaborada nota 18 
técnica sobre o financiamento nesta política pública para subsidiar a incidência nesta pauta. 19 
Quanto ao PL da política sobre drogas será levantado posicionamento da relatora no Congresso e 20 
agendada reunião com as entidades da área. Em seguida foi realizada a leitura e aprovação da ata 21 
do mês de outubro (203ª), para inserção no site do CFESS. A seguir, ocorreu o debate político 22 
sobre a participação do CFESS na décima primeira Conferência Nacional de Assistência Social e 23 
encaminhamentos referentes à organização: tendo sido deliberado o envio de oficio aos CRESS 24 
chamando a participação neste espaço, à organização de um stand próprio da entidade no evento; 25 
a confecção de materiais impressos para distribuição (cinco mil adesivos e duzentos pirulitos, 26 
tiragem de cinco mil CFESS Manifesta, mil unidades de folders, mil exemplares sobre as 27 
atribuições dos assistentes sociais na Política de Assistência Social, mil exemplares da Nota 28 
sobre a Conferência e confecção de uma faixa); a forma de participação no ato em defesa da 29 
Assistência Social; pauta da reunião ampliada com os assistentes sociais; a oficina sobre a 30 
organização dos/as trabalhadores/as nesta política; a participação nos grupos de discussão. Na 31 
parte da tarde, a pauta iniciou com o debate sobre a adesão do CFESS na Plataforma dos 32 
Movimentos Sociais sobre a Reforma do Sistema Político, tendo sido deliberada consulta sobre a 33 
possibilidade de participar do movimento para avaliar adesão futura. Em seguida foram abertas 34 
as discussões sobre a agenda política para o ano de dois mil e dezoito. Tendo sido aprovadas a 35 
inserção das reuniões dos seguintes Gts no calendário: preparação de plenária das seccionais; Gt 36 
do voto online; Gt dos procedimentos de inscrição; Gt dos Cursos ilegais no âmbito da formação 37 
profissional e redistribuição das datas de julgamento dos recursos éticos. Além disso, foi 38 
reformulada a composição do Gt do Voto Online, que passará a funcionar com as conselheiras 39 
Nazarela Rego, Joseane Rotatori, Mauricleia Soares, Cheila Queiroz e o assessor jurídico Vitor 40 
Alencar. No dia vinte e cinco de novembro a pauta foi iniciada com os assuntos contábeis. O 41 
Conselho Fiscal apresentou sua análise dos balancetes contábeis do CFESS do mês de outubro e, 42 
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constatada a situação estável das contas da entidade, apresentou seu parecer favorável. Foi 43 
verificado ainda o panorama de repasse das cotas parte pelos CRESS. E ao final aprovado por 44 
unanimidade pelo conselho pleno os balancetes de outubro deste ano. Em seguida o assessor 45 
contábil informou que o valor orçamentário disponível as comissões para o ano de dois mil e 46 
dezoito será da quantia de dois milhões e setecentos mil reais. Foi deliberado ainda que cada 47 
comissão deverá encaminhar a proposta orçamentária ao assessor contábil, que realizará análise 48 
dos valores alocados para estabelecer panorama sobre os principais centros de custo do 49 
orçamento geral do CFESS. Além disso, foi deliberada a redefinição dos Fundos e criação do 50 
fundo que dará transparência ao financiamento das ações realizadas junto aos CRESS, como 51 
capacitação e formação política. Em seguida foram apresentados os relatórios do Projeto CFESS 52 
na Estrada que ocorreram em Rondônia e no Acre respectivamente, tendo sido aprovado ao final 53 
dos debates, bem como o envio dos respectivos relatórios aos CRESS visitados. Ao dar 54 
prosseguimento aos debates, foi apresentada a análise das propostas orçamentárias dos CRESS 55 
para dois mil e dezoito. Ao serem verificadas algumas inconsistências foram discutidas a forma e 56 
prazo das orientações para adequação das propostas orçamentárias. Sendo ressaltado que os 57 
CRESS ficam impedidos de realizar despesas enquanto não ocorrer a publicação da proposta 58 
orçamentária. De modo que deve ser enviado oficio informando que a nova proposta 59 
reformulada deve ser encaminhada ao CFESS até dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete. 60 
Bem como devem ser publicadas as propostas orçamentárias aprovadas. Dando sequência a 61 
pauta foi realizada a discussão acerca do processo de organização do Segundo Seminário 62 
Nacional de Assistência Social, com indicação de temas relevantes para as mesas. Dentre os 63 
temas foram levantados: a concepção de seguridade social e financiamento; a política de 64 
Assistência Social e o SUAS na atualidade; o exercício profissional, a defesa dos direitos 65 
humanos e mobilização popular; desafios para os/as trabalhadores/as, organização e resistência. 66 
Foram propostos três mesas e um momento para oficinas simultâneas, no período de dois dias de 67 
evento. Foi deliberado por realizar contato com o CRESS Ceará, que sediará o evento, para 68 
consultar sobre a possibilidade do mesmo acontecer nos dias dois e três de agosto de dois mil e 69 
dezoito, bem como apresentar proposta de composição da comissão organizadora com três 70 
membros titulares e um suplente indicados pelo CRESS e pelo CFESS. Para a composição dos 71 
nomes do CFESS ficam indicadas as conselheiras Régia Prado, Daniela Castilho, Daniela Neves 72 
e Magali Franz como suplente. Sugerir ainda que a primeira reunião da comissão organizadora 73 
aconteça no dia vinte de janeiro de dois mil e dezoito na cidade de Fortaleza/CE. No dia vinte e 74 
cinco de novembro a reunião começou com a apresentação dos assuntos jurídicos. Primeiro o 75 
assessor Vitor Alencar apresentou a Manifestação Jurídica 149/2017-V, acerca do PL 5680/13, 76 
que dispõem sobre a eleição para os Conselhos Federais e Regionais incumbidos da fiscalização 77 
do exercício profissional. A manifestação foi acatada pelo Conselho Pleno, que deliberou pelo 78 
monitoramento do referido Projeto de Lei. Em seguida, o referido assessor jurídico apresentou 79 
Manifestação jurídica 157/2017-V que trata do PL 3545/12 que altera a legislação vigente 80 
referente à cobrança das anuidades e que torna obrigatória a presença do advogado na solução 81 
consensual de conflitos referentes a este tema. A Manifestação foi acatada nos seguintes termos: 82 
“Assim, sugiro a concordância do Conselho Pleno do CFESS com a posição adotada pelo Fórum 83 
dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, que é pela aprovação do PL3545/2012”, 84 
bem como “acertada a posição adotada pelo referido Fórum, no sentido de ser contrária à 85 
obrigatoriedade da presença de advogado em procedimentos como a conciliação e a mediação, o 86 
que deveria ser tratado como uma faculdade do participante”. Foi deliberado ainda sobre o tema 87 
que o assessor jurídico continuará a acompanhar este debate no Conselho de Profissões 88 
Regulamentadas. O assessor Vitor Alencar apresentou na sequência Manifestação Jurídica n° 89 
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161/17-V: sobre a participação do CFESS na Red de Trabajo Social/ Servicio Iberoamericana, 90 
aprovado pelo Conselho Pleno, sendo que a comissão de relações internacionais permanecerá 91 
responsável por acompanhar o desenvolvimento das ações referentes ao tema. Dando 92 
continuidade foi apresentada Manifestação Jurídica nº 162/17-V, referente ao Recurso 93 
Administrativo do assistente social Sérgio Catto, que foi aprovado pelas conselheiras por 94 
unanimidade, considerando o recurso improcedente. A decisão deverá ser informada ao 95 
recorrente por meio de ofício. O CFESS deverá ainda orientar os CRESS para que atendam as 96 
normas que tratam de cobrança de juros e multas de anuidades conforme resolução que versa 97 
sobre o tema. Apresentou ainda Manifestação Jurídica n° 165/17-V que versa sobre minuta de 98 
termo de compromisso para empréstimo a ser firmado pelo CFESS com os CRESS, que foi 99 
aprovado. E por fim, relatou a situação referente ao processo eleitoral do conjunto CFESS-100 
CRESS junto à conselheira Joseane Rotatori, que compõem a comissão eleitoral nacional. A 101 
partir dos informes realizados foram deliberados os seguintes encaminhamentos: homologação, 102 
ad referendum, das eleições das seccionais do CRESS/SP: Bauru, Ribeirão Preto e Campinas; 103 
CRESS- MS e CRESS -Pará/sede; homologação geral do processo eleitoral extraordinário do 104 
conjunto CFESS/CRESS; emissão de resolução a ser publicada com resultado final das eleições 105 
extraordinárias do conjunto CFESS/CRESS; emissão de ofício de orientação ao CRESS Pará, 106 
sobre procedimentos para novo processo eleitoral e prorrogação da diretoria provisória da 107 
seccional Santarém; construção de nova proposta de calendário para segunda rodada de eleições 108 
extraordinárias para o único caso restante, que é a Seccional de Santarém/PA, a ser apresentado, 109 
discutido e aprovado pelo Conselho Pleno. Foi deliberado também a realização de convite a 110 
assistente social Ruth Bitencourt, para presidir a nova Comissão Nacional Eleitoral. Aprovada 111 
recondução da conselheira Joseane Rotatori e indicada, para compor a comissão, a conselheira 112 
Franciele Piva Borsato. Com a concordância da assistente social Ruth Bitencourt, deverá ser 113 
publicada nova portaria do CFESS com designação da nova composição da CNE. Ao concluir as 114 
discussões da pauta o Pleno indicou envio de comunicação as participantes da comissão nacional 115 
eleitoral, responsável pelo processo findado, contendo agradecimento e reconhecimento da 116 
importante contribuição desta comissão para o conjunto CFESS/CRESS. Consecutivamente foi 117 
dada a palavra a assessora jurídica Erika Lula que apresentou Parecer jurídico 16/2017-E que 118 
trata da demanda apresentada pelo Fórum Permanente do Mercosul para trabalho em saúde, com 119 
objetivo de compartilhamento de dados profissionais. O Parecer Jurídico foi acatado e aprovado 120 
a adesão do CFESS ao procedimento com assinatura do termo e envio ao Ministério da Saúde, 121 
além de deliberado por realizar contato com a empresa Implanta sobre os procedimentos 122 
necessários ao compartilhamento. As informações referentes a esta questão deverão ser 123 
apresentadas no Pleno de dezembro. Terminado o debate, foi passada a palavra a assessora 124 
jurídica Sylvia Terra que apresentou Parecer 31/17 que trata da definição jurídica da expressão 125 
“órgão de imprensa”, para a definição em relação a aplicação de penalidade de advertência 126 
pública. O referido parecer foi acatado e a resposta deve ser encaminhada ao CRESS São Paulo. 127 
A assessora jurídica Sylvia Terra, juntamente com a Comissão de Ética e Direitos Humanos do 128 
CFESS, assumirá a tarefa de transformar os aspectos do parecer em normativa (minuta de 129 
resolução) para ser apreciado posteriormente. Dando prosseguimento ao trabalho, Sylvia Terra 130 
apresentou ainda Parecer 42/17, que contêm considerações jurídicas sobre o instituto jurídico da 131 
tutela e a curatela e a administração de bens sem a devida nomeação legal de assistentes sociais 132 
no exercício da profissão. O Parecer foi acatado, tendo sido deliberado o envio do documento, 133 
por meio da COFI, para os CRESS. Vencida esta pauta foi apresentado pedido de Desaforamento 134 
08/17, encaminhado pelo CRESS 9ª Região. Aprovado o desaforamento para o CRESS 6° 135 
região, com encaminhamento de ofício para ambos os CRESS informando da decisão do 136 
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Conselho Pleno. Recebimento de pedido de desaforamento de desagravo faltando número do 137 
processo e informação do CRESS de origem. Deliberado pelo encaminhamento da 138 
improcedência do pedido. Findada esta pauta, foi apresentada necessidade de adiamento do 139 
julgamento de alguns recursos éticos agendados para o mês de dezembro em razão de demandas 140 
de saúde da assessora jurídica, Sylvia Terra. Deliberado pela suspensão do Recurso Ético 01/17 141 
que havia sido designado para a conselheira relatora Daniela Möller. A referida conselheira passa 142 
a ficar responsável pelo recurso ético 05/17, considerando a lógica do rodízio desta atividade 143 
entre as conselheiras. Ficam suspensos ainda os recursos éticos 08/17, agendado para o dia 144 
catorze de dezembro de dois mil e dezessete, designado à conselheira relatora Mariana Furtado e 145 
o Recurso ético 09/17, agendado para o dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete, 146 
designado para a conselheira relatora Cheila Queiroz. Conforme deliberação, foram mantidos os 147 
recursos éticos 05/17 e 07/17 para o dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, as 14hs e 148 
17hs respectivamente. As seções dos demais recursos éticos suspensos deverão ser reagendados. 149 
No dia vinte e seis de novembro, o primeiro ponto de pauta debatido foram os convites 150 
realizados ao CFESS, tendo sido deliberado o seguinte: responder a Universidade Estadual do 151 
Paraná UNIOESTE, agradecendo pelo convite para participar da “III Semana Acadêmica de 152 
Serviço Social” que acontecerá entre os dias cinco e oito de dezembro e desejando um evento 153 
produtivo. Responder ao convite para participação no "I Seminário Nacional de Crianças e 154 
Adolescentes com familiares encarcerados: invisíveis até quando?”, que acontecerá entre os dias 155 
trinta de novembro e primeiro de dezembro deste ano, que a conselheira Mauricleia Soares 156 
representará o CFESS. Com relação a participação no Fórum das COFIS da Região Sul, previsto 157 
para acontecer entre os dias onze e doze de dezembro ficou designada a participação de Solange 158 
Moreira, devendo ser enviado oficio informando a decisão ao CRESS 12ª Região, bem como 159 
encaminhar a requisição de passagens. Houve convite ainda para que a diretoria do CFESS 160 
participe da Solenidade de Abertura da I Conferência Nacional de Vigilância em Saúde que 161 
ocorreria entre vinte oito de novembro a primeiro de dezembro, mas a Conferência foi adiada. 162 
Foi realizado ainda pedido para que o CFESS disponibilize assessoria de comunicação para 163 
integrar o Comitê de Comunicação da Conferência. A Comissão de Comunicação sugeriu negar 164 
o pedido, que foi acatado pelo Pleno. Na continuidade foram apresentados informes referentes 165 
aos eventos que as conselheiras haviam participado recentemente, tais quais: o Congresso de 166 
Mérida, na Espanha; Encontro do Fórum Nacional pela Reforma Urbana; Seminário da Frente 167 
Nacional contra a Privatização da Saúde; Oficina Nacional da ABEPSS; Aula Inaugural do Curso 168 
de Especialização em Serviço Social da Universidade Federal de Campina Grande; Seminário “A 169 
carne preta é a carne mais barata do mercado”, que ocorreu no Rio de Janeiro. Em seguida foi 170 
apresentado o levantamento inicial realizado pela Alvo Eventos, dos locais para realização do 171 
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS). Deliberado por encaminhar oficio a Alvo 172 
Eventos especificando necessidade de identificar outras estruturas que não sejam 173 
obrigatoriamente Centro de Convenções. Posteriormente foi apresentada proposta de 174 
participação de todas as representantes da comissão de organização para o Segundo Seminário 175 
Nacional de Assistência Social na primeira reunião prevista para o dia vinte de janeiro, 176 
deliberado pela aquisição das passagens. Com relação ao Seminário Nacional de Saúde Mental 177 
foi aprovada a proposta de composição pelo CFESS da comissão organizadora pelas conselheiras 178 
Solange Moreira, Elaine Pelaez, Tania Diniz e Nazarela Rego (suplente) e CRESS DF. 179 
Encaminhamento: fazer contato com o CRESS DF para definir data da reunião da Comissão 180 
Organizadora. Apresentado e aprovado também a comissão organizadora do Encontro das 181 
Seccionais que será composta por Josiane Soares, Mauricleia Soares e Mariana Furtado. A 182 
primeira reunião da comissão será em Brasília dia onze de janeiro de dois mil e dezoito, tendo 183 
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sido deliberado pela requisição de passagens para as conselheiras que irão compor a referida 184 
comissão. Em seguida foi aprovada a proposta do Gt do Voto Online, composto por Joseane 185 
Rotatori, Nazarela Rego, Mauricleia Soares, Cheila Queiroz e assessor jurídico Vitor Alencar. A 186 
próxima reunião acontecerá no dia doze de janeiro de dois mil e dezoito em Brasília. Tendo sido 187 
deliberada a realização da requisição de passagens para as conselheiras do referido Gt, exceto 188 
Joseane Rotatori. Quanto a Comissão de Trabalho Arquivamento, Eliminação e Digitalização dos 189 
processos e documentos foi aprovada a composição pelas conselheiras Solange Moreira 190 
(coordenadora) Franciele Piva Borsato, Cheila Queiroz, Daniela Neves e assessor jurídico Vitor 191 
Alencar. A data da reunião ainda será definida. Tendo sido aprovada a requisição de passagens 192 
para as referidas conselheiras. Apresentada e aprovada proposta de reunião da Comissão de 193 
Construção de Indicadores Relatório do TCU no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito, 194 
em Brasília. Com deliberação para realizar requisição de passagens e diárias. Discutido e 195 
aprovada também a realização de reunião preparatória ao Gt Inscrição, que será composto pelas 196 
conselheiras do CFESS Cheila Queiroz, Elaine Pelaez, Magali Franz, Regia Prado, assessora 197 
especial Adriane Tomazeli e assessor jurídico Vitor Alencar. Com data para reunião prevista 198 
entre os dias vinte e vinte e um de abril de dois mil e dezoito. Deliberado pela requisição de 199 
passagens e diária para as conselheiras Elaine Pelaez, Cheila Queiroz e Magali Franz. 200 
Apresentado e aprovada à realização de reunião do GT Cursos Ilegais na Formação Profissional, 201 
composto pelas conselheiras Daniela Neves, Franciele Borsato, Tania Diniz e assessora jurídica 202 
Érika Lula. A reunião deverá acontecer entre os dias quinze e dezesseis de março de dois mil e 203 
dezoito. Deliberado pela requisição de passagens ee diária para as conselheiras Daniela Neves, 204 
Franciele Piva Borsato, Tania Diniz. Por fim, foi apresentada proposta aprovada da realização da 205 
reunião de monitoramento dos processos desaforados, para acontecer no dia vinte e seis de 206 
janeiro de dois mil e dezoito. Deliberado para realizar requisição de passagens e diária para a 207 
conselheira Daniela Moller e assessora jurídica Sylvia Terra. Em seguida deliberou-se pelo 208 
calendário de julgamento dos Recursos Éticos, tendo o Pleno decidido que o Recurso 05/17 – 7ª 209 
Região RJ será mantido no dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, com alteração de 210 
relatora, que deixa de ser Daniela Neves e passa a ser Daniela Möller. Recurso 08/17 – 20ª 211 
região, será julgado em vinte um de março de dois mil e dezoito, com conselheira relatora 212 
Mariana Furtado. Deliberado pela requisição de passagens e diárias. Recurso 09/17 – 7ª região, 213 
definida a data de julgamento para dia vinte e um de março de dois mil e dezoito, com 214 
manutenção da conselheira relatora Cheila Queiroz. Deliberado pela requisição de passagens e 215 
diárias. Com relação ao recurso 01/17 – 6ª região, que deixa de ter como conselheira relatora 216 
Daniela Möller será necessário definir a substituição no Pleno de dezembro. A data para 217 
julgamento será no dia vinte e um de março de dois mil e dezoito. Deliberado que, assim que 218 
definida a conselheira relatora realizar requisição de passagens e diárias. Definido ainda a data 219 
para julgamento do recurso 10/2017, para o dia vinte e seis de março de dois mil e dezoito. 220 
Relatora a definir. Deliberado que, assim que definida a conselheira relatora realizar requisição 221 
de passagens e diárias. Por fim foram reservadas outras datas para julgamentos de recursos éticos 222 
no calendário de dois mil e dezoito, quais sejam: vinte e cinco e trinta de abril, onze de junho, 223 
quinze e vinte de agosto, quatorze e dezenove de novembro e doze de dezembro. Em relação ao 224 
quorum do julgamento ético do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete foi 225 
identificada necessidade de substituição da conselheira Cheila Queiroz, tendo sido deliberado 226 
pelo nome da conselheira Solange Moreira. Deliberado pela requisição de alteração imediata do 227 
dia da passagem de volta da conselheira Solange Moreira e ajuste de diárias. Na sequência houve 228 
debates sobre a metodologia para definir os temas do CFESS Manifesta. Deliberado que durante 229 
o pleno que decidirá os temas deverá ser realizado convite para a presença da Assessoria de 230 
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Comunicação, a fim de discutir essa pauta no contexto das demais estratégias de comunicação. A 231 
coordenadora da COFI passou então a apresentar os debates da referida comissão. Iniciou a pauta 232 
com repasse da reunião realizada com a FENASPS, que ocorreu dia vinte e três de novembro de 233 
dois mil e dezessete. Foi elaborada nota conjunta do CFESS e FENASPS, a impressão será 234 
realizada pelo CFESS, com cinco mil exemplares para a Décima primeira Conferência Nacional 235 
de Assistência Social. Lylia Rojas e Mariana Furtado irão representar o CFESS na plenária da 236 
FENASPS. Apresentada e aprovada ainda nova notificação extrajudicial ao INSS, cobrando 237 
resposta ao Ofício encaminhado com a requisição de retirada do nome do CFESS do Manual 238 
Técnico, alteração no Regimento Interno e questionamento da direção da DSS – Diretoria de 239 
Serviço Social. Consecutivamente a coordenadora da COFI apresentou informes da reunião 240 
realizada com assistentes sociais da empresa Optum, no Rio de Janeiro-RJ. Verificada 241 
necessidade de levantamento de informações dos assistentes sociais desse campo de trabalho, 242 
apresentou proposta de solicitar por oficio informações sobre o nome e região da totalidade dos 243 
profissionais que trabalham para a referida empresa. Aprovado. A coordenadora da comissão de 244 
relações internacionais, Tânia Diniz, realizou informe sobre a indicação de nomes para a 245 
Comissão de Educação Internacional da FITS e os nomes anteriormente discutidos em reunião 246 
do COLACATS, em Costa Rica, Silvana Martinez e Marinilda Martinez, o que foi referendado 247 
no Conselho Pleno. Apresentou ainda posição do CFESS de se abster por ausência de 248 
informações suficientes sobre eleição do país Nova-Guiné para membro da FITS/IFSW. A 249 
coordenadora da Comissão de Formação Profissional Daniela Neves informa que a defesa 250 
realizada na ação judicial acerca da Resolução do Cfess n° 533 foi protocolada dentro do prazo. 251 
Informou ainda que o termo de fomento entre CFESS-ABEPSS referente aos anos de 2015/2016 252 
foi solicitado para análise pelo TCU. O CFESS já está tomando providências para que seja 253 
entregue o mais breve possível. O termo de fomento referente aos anos de 2017/2018 precisa de 254 
aprimoramento para informar melhor a forma de prestação de contas, por parte da ABEPSS. 255 
Deliberado ainda pela construção de minuta de orientação que subsidie a prestação de contas, e 256 
seja adicionado ao termo realizado pelo CFESS com ABEPSS e demais entidades. Houve ainda 257 
repasse acerca dos últimos acontecimentos no Fórum Permanente do Ensino Superior na Visão 258 
dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. Foi proposta a elaboração de uma carta 259 
do referido Fórum com posicionamento sobre alguns temas da formação profissional. Após 260 
debate, o CFESS não subscreveu a carta. Foi realizada avaliação do Conselho Pleno sobre a 261 
necessidade de realizar avaliação dos espaços de articulação e representação nos quais o CFESS 262 
se insere e que abordam o tema da formação EAD. (Conselhinho, CNS e Fórum permanente dos 263 
conselhos sobre a formação), deliberado que deverá ser inserido na pauta do Pleno de dezembro. 264 
Houve indicação ainda da necessidade de debate sobre os espaços gerais de articulação com 265 
outras entidades. A coordenadora da Comissão de seguridade social, Elaine Pelaez iniciou a 266 
apresentação das discussões da referida comissão indicando o nome da conselheira Mauricléia 267 
Soares para participar da Décima Primeira Conferência Nacional de Assistência Social, no 268 
período de cinco a oito de dezembro, em Brasília. Aprovado. Deliberado pela aquisição de 269 
passagens da conselheira e providências de diárias. Realizou na seqüência informe sobre reunião 270 
e repasse das representações do CFESS no Conselho Nacional de Saúde (CNS). Apresentou na 271 
seqüência proposta do nome do professor Evilásio Salvador para elaboração da nota técnica 272 
sobre impactos orçamentários relacionados à aprovação do P.L da educação. O valor orçado para 273 
a atividade é de dois mil reais. Aprovado. Como encaminhamento a conselheira Elaine Pelaez 274 
deverá formular junto à assessoria o objeto do serviço e elaboração do contrato. A coordenadora 275 
da Comissão de Comunicação Lylia Rojas realizou informe sobre a segunda distribuição das 276 
Agendas do/a Assistente Social de dois mil e dezoito, conforme solicitação dos CRESS. O 277 
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cálculo será realizada proporcionalmente ao porte de cada CRESS. A tiragem já está esgotada. 278 
Aprovado. A coordenadora solicitou ainda que as Comissões discutam sugestões de temas para o 279 
Informativo Serviço Social é Notícia dois mil e dezoito. Solicitou ainda que as comissões enviem 280 
informe dos eventos em dois mil e dezoito que demandem produção e/ou impressão de material 281 
gráfico para o planejamento das ações da comissão de comunicação.  Apresentou ainda a 282 
solicitação de apoio financeiro ao CFESS, para o VI Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas 283 
Digitais (BlogProg), que ocorrerá entre os dias vinte e cinco e vinte e seis de maio de dois mil e 284 
dezoito em São Paulo. Aprovado. O Pleno decidiu que vai apoiar o evento com o valor de três 285 
mil reais (R$3.000,00). Necessário formular o termo de fomento. Apresentou ainda a 286 
necessidade de correção da Brochura da Residência Multiprofissional, inserindo o nome da 287 
assistente social Ruth Ribeiro Bittencourt no arquivo disponível no site. Aprovado. A 288 
coordenadora da comissão de ética e direitos humanos realizou informe sobre a reunião com 289 
professoras do Curso “Ética e movimento”, que ocorreu em outubro, na cidade de São Paulo. 290 
Deliberado pela elaboração de dois termos de compromisso a serem utilizados para as futuras 291 
turmas, um termo será dirigido ao participante e outro ao CRESS. Deliberado ainda pela 292 
realização de duas edições do curso, no segundo e terceiro ano de gestão. Nesse triênio 293 
acontecerão em dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. Aprovado indicativo, para realização da 294 
próxima edição do curso entre os dias seis e treze de outubro de dois mil e dezoito, em Brasília. 295 
As conselheiras que ainda não fizeram o curso devem se programar para participar da próxima 296 
edição. A coordenadora da Comissão administrativo-financeira, Cheila Queiroz, realizou informe 297 
sobre o Pregão dos sistemas de informática, tendo o CRESS Ceará confirmado participação no 298 
pregão, subsistindo o CRESS/ RS. Apresentou ainda proposta de ofício ao CRESS Sergipe e 299 
CRESS Amazonas referente a atrasos no repasse da Cota Parte ao CFESS indicando a 300 
necessidade de regularização da situação em dois mil e dezessete. Aprovado. Apresentou na 301 
sequência a proposta de calendário dos dias sem expediente no CFESS para dois mil e dezoito. 302 
Tendo sido aprovadas as seguintes datas: Carnaval em fevereiro, sem funcionamento do dia doze 303 
a quatorze (quarta feira de cinzas); Páscoa, sem funcionamento no dia vinte e nove e trinta de 304 
março. Trinta de abril (segunda) e primeiro de maio dia do trabalhador. Trinta e um de maio e 305 
primeiro de junho no feriado de Corpus Christi. Quinze e dezesseis de novembro em função do 306 
feriado da Proclamação da República. E recesso de final de ano: primeiro recesso de natal entre 307 
os dias vinte quatro a vinte e oito dezembro e segundo recesso de ano novo entre trinta e um e 308 
quatro de janeiro de dois mil e dezenove. A Conselheira Josiane Soares fez as considerações 309 
finais e, não havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno. 310 
 

Brasília, 26 de novembro de 2017. 
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