Ata da 205ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno do CFESS ocorrida em Brasília-DF,
no período de 14 a 16 de dezembro de 2017, Gestão 2017-2020 – É de Batalhas que se vive a
vida.
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Entre os dias quatorze e dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se na Sede
do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS – na Cidade de Brasília-DF, as Conselheiras
constantes da lista de presença em livro próprio, para participarem da 205ª Reunião Ordinária,
conforme convocação, por meio da Comunicação Interna CFESS nº 33/2017, de 28 de
novembro de 2017. Participaram da reunião as Conselheiras Josiane Soares Santos, Daniela
Neves, Tânia Diniz, Solange Moreira, Nazarela Rêgo, Daniela Möller, Daniela Castilho,
Elaine Pelaez, Jane Nagaoka, Magali Regis Franz, Régia Prado, Joseane Couri, Cheila
Queiroz, Mauricleia Soares, Mariana Furtado, Francieli Borsato e Lylia Rojas. Justificou a
ausência a conselheira Neymi Batista. Presentes as assessoras especiais Cristina Abreu e
Zenite Bogea, os Assessores Jurídicos Sylvia Terra, Érika Medeiros e Vitor Alencar e o
Assessor Contábil Vilmar Medeiros Após aprovação da pauta, passou-se à leitura da ata nº.
204, que foi aprovada. A seguir, tratou-se dos Assuntos Contábeis. O assessor contábil
apresentou a Proposta Orçamentária do CFESS para 2018, para apreciação pelo Conselho
Pleno: Receita corrente 10.900.000,00; receita de capital prevista 4.500.000,00. Aprovada.
Outros assuntos foram encaminhados: Apreciação e aprovação do balancete do CFESS de
novembro de 2017. Aprovado. Apresentação e debate sobre valores do orçamento das
comissões. Aprovado. Sobre a criação de fundo do CFESS para financiamento de atividades
do conjunto CFESS-CRESS. Os valores dos atuais Fundo Eventos (R$ 320.534,37) e Fundo
Capacitação (R$ 537,37) serão adicionados a este novo fundo, com nova nomenclatura
“Fundo de Educação Permanente do Conjunto CFESS-CRESS” e haverá a destinação de 1
milhão de reais do “superávit” 2017. Aprovado. Apreciação das propostas orçamentárias dos
CRESS para 2018. Aprovados com ressalvas: DF; TO; BA; PE; MS e PR. Todos os outros
CRESS tiveram suas propostas aprovadas, sem ressalvas. Sobre a solicitação de empréstimo
pelo CRESS MS – 21ª região. A conselheira Josiane faz breve exposição sobre a demanda. A
conselheira Francieli relata que a dificuldade financeira perdura desde a gestão 2014-2017,
devido a uma relação desproporcional entre a arrecadação e despesas com o quadro de
funcionários. O assessor Vilmar expõe o quadro atual do referido CRESS que é desfavorável
financeiramente para finalizar seus compromissos e despesas até o final do ano. Solicitação
aprovada. Foram socializados informes e aprovação de relatório do CFESS na Estrada junto
ao CRESS Amazonas/Roraima. As conselheiras Nazarela Rego, Daniela Neves, Cheila
Queiroz e Jane Nagaoka fizeram breve exposição da situação do CRESS AM/RR e de
diversos problemas e dificuldades que foram encontrados, conforme Memórias do CFESS na
Estrada e Relatório Contábil. Informaram sobre a reunião ocorrida para tratar da solicitação
da Seccional RR de análise financeira para tornar-se CRESS. Na reunião em Manaus foi
pactuada, pelo CRESS AM e Seccional de RR, a criação do CRESS de Roraima. O CFESS
apoia a decisão de RR e aguarda documentos solicitados ao CRESS AM para proceder com a
avaliação e encaminhamentos necessários. Foi pontuada a necessidade de acompanhamento
administrativo e financeiro dos CRESS recém-criados (AC e AP). A seguir, o Conselho
Fiscal do CFESS informou sobre o acompanhamento das pastas das conselheiras. Em
seguida, foi socializada a análise dos Contratos no CFESS, com exposição das situações
identificadas pela Conselheira Nazarela Rego e recomendações à ADMFIN. Na parte da tarde,
tratou-se dos Assuntos Jurídicos. A assessora Érika Medeiros apresentou a Notificação que
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foi protocolada no dia 08 de dezembro no INSS. Como encaminhamento, a assessoria de
comunicação produzirá divulgação dessa Notificação e seu teor, que deverá ser enviada
também para os CRESS. Sobre o Recurso Administrativo nº 01/2016 (CRESS 12ª Região –
SC) a assessora apresentou Parecer Jurídico nº 15/2017-E. O Parecer foi discutido e aprovado,
negado o provimento ao recurso, conforme teor do documento e deverá ser enviado ao
CRESS 12ª Região – SC e à parte recorrente, para conhecimento e providências. Sobre a Ação
Civil Pública nº 1003570-98.2017.4.01.3400 que trata de proposta do MPF de revogação de
parte da Resolução CFESS nº 533/2008 e 582/2010, a assessora informou que o MPF também
já apresentou sua réplica no processo refutando todos os argumentos da defesa do CFESS, e o
Juiz deverá decidir os próximos passos, o que poderá acontecer a qualquer momento. O
assessor jurídico Vitor Alencar apresentou a Minuta de Calendário Eleitoral (Processo
Eleitoral Extraordinário para a Seccional de Santarém – CRESS 1ª Região – PA). A Minuta
foi discutida e aprovada. Com a aprovação do calendário, o pleno decidiu pela publicação de
Portaria que designa a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) composta por Ruth Bitencourt
(presidente), Francieli Borsato e Joseane Rotatori. Como encaminhamentos: deverá ser
publicado em Diário Oficial o Calendário Eleitoral aprovado e informado ao CRESS 1ª
Região para conhecimento e providências, das datas estabelecidas. Deverão ser retomados os
encaminhamentos já aprovados pelo conselho pleno do CFESS, em reunião de novembro, que
decidiu pela recondução da gestão provisória da Seccional de Santarém do CRESS 1ª Região
– PA e orientação para que o CRESS-PA formalize a Comissão Regional Eleitoral (CRE),
responsável pelo pleito. Foi solicitado à conselheira Joseane Rotatori, parecer sobre Relatório
da CNE, para subsidiar a análise e discussão do Conselho Pleno. A conselheira Joseane
Rotatori leu seu parecer, que foi discutido e aprovado. O Conselho Pleno do CFESS aprovou
o Relatório da CNE. Na continuidade, o assessor Vitor apresentou a Manifestação Jurídica nº
170/2017-V. A nova proposta do PL 2018 alterou temas importantes contidos na proposta
anterior, que altera a necessidade de inscrição e pagamento de anuidade profissional em vários
estados da federação. O Parecer foi discutido e aprovado. Será informada a posição do
CFESS ao Fórum dos Conselhos de Profissão Regulamentada (Conselhão), por meio de
ofício, conforme Manifestação Jurídica. A assessora jurídica Sylvia Terra apresentou Parecer
Jurídico nº 55/2017, Desaforamento nº 10/17, Denúncia Ética CRESS 6ª Região-MG. O
Parecer foi discutido, acatado e determinado o desaforamento para o CRESS 9° Região/ SP.
Na continuidade, a assessora informou sobre Desaforamento nº 03/17 de Denúncia Ética
CRESS 6ª Região/MG (Parecer Jurídico nº 25/2017). O CRESS cumpriu o que foi solicitado
no Parecer Jurídico 25/17 já aprovado pelo pleno do CFESS, e foi decidido pelo
desaforamento para o CRESS 7ª Região – RJ. Sobre o Desaforamento 02/17 de Denúncia
Ética CRESS 6ª Região/MG (Parecer Jurídico nº 24/2017). O CRESS cumpriu o que foi
solicitado no Parecer Jurídico 24/17 já aprovado pelo pleno do CFESS, e foi decidido pelo
desaforamento para o CRESS 7ª Região/RJ. A assessora apresentou o Parecer Jurídico nº
56/2017, Desaforamento de Expediente de Desagravo nº 10/17 do CRESS 6ª Região – MG. O
Parecer foi discutido, acatado e determinado o retorno dos autos ao CRESS 6ª Região para
análise e providências. A seguir, discutiu-se sobre o Projeto CFESS na Estrada, com relação
às visitas e datas para 2018. A comissão composta por Daniela Neves, Josiane Soares e
Nazarela Rego, por designação do Pleno, produziu uma avaliação dos últimos 5 anos de
realização do Projeto CFESS na Estrada. A partir dessa avaliação, foi elaborado um projeto
que trata do histórico, objetivos, metodologia e monitoramento da atividade, relativa aos
CRESS. Após análise e debate, o conselho pleno decidiu pela aprovação do projeto, com
destaque para a redefinição da equipe que compõe o projeto, que serão as conselheiras que
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compõem a comissão Administrativo-Financeiro. Os CRESS visitados em 2017 (Amapá,
Rondônia, Acre e Amazonas) e os que já foram visitados mais de uma vez (Pernambuco,
Sergipe, Rio Grande do Norte e Distrito Federal) nos últimos 5 anos também serão
monitorados. Dessa forma, foi aprovada a proposta de distribuição da responsabilidade pelo
monitoramento: Rondônia (Daniela Neves); Amapá (Josiane); Acre (Elaine); Amazonas
(Cheila). Conselhos Regionais visitados antes de 2017, indicados para acompanhar porque já
receberam mais de uma visita: Rio Grande do Norte (Daniela Neves), Pernambuco (Josiane),
Sergipe (Nazarela), DF (Nazarela). Foram discutidas e aprovadas as datas para realização das
visitas em 2018. Janeiro/fevereiro: 31/01 e 01/02 – Josiane, Nazarela, Cheila, Érika e Vilmar.
Junho: 28 e 29 – Daniela Neves, Josiane, Francieli, Sylvia e Vilmar. Setembro: 27 e 28 –
Régia, Nazarela, Francieli, Vitor e Vilmar. Outubro/novembro: 31/10 e 01/11 – Elaine, Cheila,
Nazarela, Vitor e Vilmar. Os CRESS a visitar serão definidos no início de 2018. As despesas
com o projeto CFESS na Estrada serão realizadas com orçamento/recurso previsto no Fundo
de Educação Permanente, novo fundo criado a partir de 2018. Na continuidade da reunião,
foram discutidas as estratégias de comunicação do CFESS, temas e cronograma para os
CFESS Manifesta, incluindo a série “Conjuntura e Impactos do trabalho profissional”. O
debate foi iniciado com uma apresentação do assessor de comunicação Rafael Werkema sobre
as estratégias de comunicação do CFESS, com destaque para os instrumentos e canais de
comunicação utilizados. Após apresentação ao pleno, foram discutidas as estratégias, com
destaque para a consolidação e importância da comunicação do CFESS e da contribuição aos
CRESS. Foi indicada a necessidade de se avaliar na Comissão de Comunicação a
possibilidade de o CFESS ter conta no Instagram. Outro elemento sugerido é a produção mais
sistemática de vídeos com temas diversos para diálogo com a categoria e com a sociedade. A
seguir, o Conselho Pleno discutiu sobre os espaços nos quais o tema do EAD está em pauta,
para uma avaliação das estratégias de enfrentamento, tendo em vista as possibilidades e
dificuldades desses espaços, considerando a característica e os componentes de cada um dos
fóruns. A partir da discussão, definiu-se que o CFESS permanecerá participando do Fórum
Permanente (OAB) e no Conselhinho, com sua posição sobre os temas da formação,
especialmente do EAD. Daniela Castilho (titular) e Neimy Batista (suplente) representam o
CFESS no FCFAS, e Daniela Neves (titular) e Joseane Rotatori (suplente) no Fórum
Permanente de Profissões: a visão dos conselhos sobre a educação superior. Sobre a eleição
no Conselho Nacional de Assistência Social, a assessora Zenite informou o calendário
eleitoral para o CNAS, que tem como prazo final para inscrição das entidades eleitoras e
candidatas, fevereiro de 2018. O pleno discutiu a importância de se candidatar no processo
eleitoral, considerando que a articulação política será realizada por meio do FNTSUAS. O
CFESS tem legitimidade e responsabilidade para concorrer a uma vaga como titular ou
suplente. As conselheiras que estão no FNTSUAS e CNAS articularão a dimensão política
desse processo eleitoral. Como encaminhamento, o CFESS será inscrito como candidato e
eleitor para a eleição do CNAS, conforme calendário eleitoral. A conselheira Régia será a
pessoa inscrita no processo eleitoral. Em seguida, foi discutida a solicitação de trabalho
remoto do Assessor de Comunicação Rafael Werkema. A conselheira Josiane Soares, membro
do GT Funcionários do CFESS, relata a solicitação e a proposta apresentada pelo trabalhador,
que indica que estaria 7 dias (de terça-feira da semana de reunião do Conselho Pleno a
segunda-feira da semana seguinte) para trabalho presencial no CFESS, e nos outros 23 dias,
seria realizado trabalho remoto. Na proposta, quase todas as tarefas e atribuições são possíveis
de trabalho remoto. O GT Funcionários informou que considera possível essa modalidade de
trabalho para a assessoria de comunicação e que solicitou orientação jurídica do assessor Vitor
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sob a legalidade de tal solicitação. Ao invés de 7 dias, o GT considera 9 dias (segunda feira da
semana de reunião do Conselho Pleno até a terça-feira da semana seguinte) como dias de
trabalho presencial, e sugere ao Pleno a aprovação da demanda, considerando que é
legalmente possível. A Comissão de Comunicação vai elaborar, com a assessoria, a proposta
de trabalho. Aprovada a solicitação conforme proposto pelo GT. Informado sobre reunião do
CONAD e da PFDC, no dia 19 de dezembro. A conselheira Solange Moreira participará das
duas reuniões. No dia 15 de dezembro, foram realizadas as reuniões das Comissões. No dia
16, pela manhã, foi apresentado e aprovado o Calendário Geral de Atividades do CFESS
2018, que será disponibilizado no site do CFESS. A seguir, foram apresentados informes e
convites encaminhados aos CFESS. Deverá ser oficializado ao Fórum dos Conselhos Federais
da Área da Saúde os nomes das conselheiras: Daniela Castilho e Neimy Batista (suplente),
como representantes do CFESS junto a esse fórum. Sobre o convite da Federação Nacional de
Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social- FENASPS
para construção do Encontro Nacional do Serviço Social da Previdência, foi deliberado
contatar e articular com a FENASPS uma data em janeiro para reunião. Foram socializados os
informes da reunião do GT Funcionário. Em 13 de dezembro: foram iniciadas as providências
para o Acordo Coletivo de 2018 entre trabalhadores e gestão - data base março. O índice de
possível reajuste salarial ainda será discutido, na reunião do GT , no pleno de fevereiro. Sobre
o concurso público de 2016 com 4 vagas e aprovação de 4 trabalhadores para ocuparem essas
vagas: foi deliberada a convocação para dia 19/02 de 2 trabalhadores aprovados, um de nível
médio e outro de nível superior. Constituição de comissão para análise de processo e possível
advertência de funcionário do CFESS: a comissão será formada pelas conselheiras: Solange
Moreira (presidente), Nazarela Rego e Lylia Rojas. A seguir, passou-se às deliberações das
Comissões. ADMFIN: a comissão informou sobre licitação do sistema de informática, e
sobre o envio para os CRESS do termo de referência, que deve ser visto por suas assessorias
jurídicas que devem dar parecer, e devolvido para o CFESS; a Comissão ADMFIN apresentou
a proposta para a primeira visita do CFESS na Estrada: janeiro/fevereiro de 2018, no CRESS
Bahia, no período de 31/01 e 01/02, com a equipe formada pelas conselheiras Josiane,
Nazarela e Cheila. Aprovada. COMISSÃO DE ÉTICA E DH: foram distribuídos os recursos
éticos e constituição do quórum de julgamentos agendados no calendário 2018: recurso 08/17,
origem 20a. Região, conselheira Mariana; recurso 09/17, origem 7a. Região, conselheira
Cheila; recurso 01/17, origem 6a. Região, conselheira Joseane; recurso 10/17, origem 9a.
Região, conselheira Daniela Neves; recurso 11/17, origem 7a. Região, conselheira Magali;
recurso 12/17, origem 10a. Região, conselheira Daniela Moller. Sobre a participação do
CFESS na Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do
Aborto: aprovado o nome de Maria Elisa Braga, com apoio jurídico para participar e
representar o CFESS nas atividades da Frente. Para o informativo do CFESS - Serviço Social
é notícia: falar sobre o conservadorismo, a agenda do conjunto dos direitos humanos e a
campanha de gestão. Informou-se sobre a reunião com as representantes do CFESS no
CNCD/LGBT- Mirla e Liliane; sobre a discussão referente a eleição da presidência do
CNDC/LGBT na segunda-feira (18/12); sobre a indicação de continuidade de participação do
CFESS na Câmara Técnica de Violência do Conselho; sobre o planejamento para a
participação nas reuniões do Conselho e do Fórum; sobre a continuação da participação de
Liliane no fórum da medicina que discute a questão da resolução sobre a transexualidade.
COFI: sobre a mudança da lei de regulamentação da escuta especial, foi encaminhada a
elaboração de nota técnica até abril/18, com a indicação do nome de Eunice Fávero; será
solicitado o material da capacitação e oficializado aos tribunais para conhecer que tipo de
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capacitação está sendo realizada por eles para assistentes sociais; sobre o GT Atribuições
profissionais: aprovado o pagamento adicional para o texto a ser produzido sobre as
atribuições, que já está previsto no orçamento de 2018; INSS: sobre a notificação realizada
pelo CFESS, o INSS tem o prazo até 21/12/17 para responder. Com relação à reunião da
FENASPS com o INSS marcada para o dia 21/12, o CFESS não irá participar. Sobre a
resposta ao oficio do PFDC, que está sendo produzido pelas conselheiras trabalhadoras do
INSS, prazo dia 24/12 para encaminhar para leitura das conselheiras, e com envio à
procuradoria em janeiro de 2018. Informado sobre a reunião do Movimento de Proteção
Integral à Criança e Adolescente, dia 23/01/18, às 13h30 em São Paulo. COMISSÃO DE
FORMAÇÃO: proposta da comissão para o informativo do CFESS: matéria sobre supervisão
direta de estágio. Aprovado. Sobre o CFESS Manifesta – serie conjuntura e trabalho: O
trabalho de assistente social junto aos movimentos de moradia/movimentos populares, em
parceria com o GTP de Movimentos Sociais da ABEPSS. Sobre o texto para a Agenda Global
da FITS: elaborar a partir da agenda do Conjunto CFESS-CRESS. COMISSÃO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (RI): Foi solicitado à FITS/IFSW o boleto da anuidade
de 2017 para pagamento ainda este ano. Deliberado comprar as passagens para as
conselheiras Daniela Neves e Tânia Diniz para participarem da conferência e assembleia da
FITS/IFSW na Irlanda em julho de 2018. COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL:
aprovada a confecção de adesivos para a Conferência de Vigilância Sanitária, (27/02 a 2/3), e
a viabilidade da confecção deverá ser avaliada com a assessoria de comunicação e comissão
administrativo financeiro; aprovado o nome da assessoria especial Zenite para participar da
Conferência de Vigilância Sanitária. Aprovado o número de participantes do Seminário
Nacional de Assistência Social que será de 1000 pessoas, a ser realizado em agosto/18; a
comissão organizadora vai solicitar orçamento/cotação para a Alvo Eventos. Sobre o
Seminário Nacional de Assistência Estudantil com a participação de 300 pessoas, a comissão
organizadora (Francieli; Joseane e Elaine) deverá preparar o projeto do Seminário e solicitar
orçamento/cotação a Alvo Eventos. Sobre o PL da Educação: deliberou-se por escrever nota
técnica sobre o financiamento da educação e será feito contato com professor Evilásio. A
comissão opinou sobre o não pagamento da anuidade ao Fórum de Criança e Adolescente.
Aprovado. Fez a proposta de pagamento de 1(uma) diária para rede nacional da luta anti
manicomial. Aprovado a concessão, ficando pendente a consulta contábil financeira. Sobre o
informativo CFESS Serviço Social é notícias: a comissão fez a proposta de tema seguridade
social, tendo como ponto de partida e foco a política de assistência social. Será incluído no
texto um chamado para o Seminário Nacional de Assistência social, e uma conclusão sobre o
desmonte da seguridade social e retrocessos da previdência e saúde. COMUNICAÇÃO:
Prazo até o pleno de fevereiro para as comissões entregarem os textos à assessoria de
comunicação. Tema da Comissão de comunicação: escrever sobre a campanha do dia do
assistente Social: Daniela Neves e Solange; tema sobre a campanha de gestão: Josiane,
Mauricleia, Solange e Lylia; tema sobre a importância dos conselhos e gestão administrativo
financeira: Francieli/Elaine; tema sobre acessibilidade: Assessoria de Comunicação; Tema
da assistência social: Daniela Castilho; tema sobre supervisão direta de estágio: Joseane vai
dar início e a comissão vai contribuir; tema sobre conservadorismo, trabalho profissional e
direitos humanos: Josiane. Sobre o CFESS MANIFESTA foram definidos temas e datas:
Racismo (novembro); Adoção (fevereiro – série Conjuntura e Trabalho Profissional);
Assistência Social (agosto – série Conjuntura e Trabalho Profissional); Aborto (setembro);
Supervisão direta de estágio (dezembro – série Conjuntura e Trabalho Profissional); sobre a
demanda de um artigo para revista Em Pauta: será elaborado a partir do material do Projeto
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Memorias e Resistência, sob a responsabilidade de Daniela Neves, Tânia e assessor de
comunicação Rafael. Sobre o artigo de final de ano para colocar no site: Joseane Rotatori
elaborará até o dia 26 de dezembro; 27 e 28 para as conselheiras lerem e contribuírem e dia
29/12 será colocado no site. A Conselheira Josiane Soares fez as considerações finais e, não
havendo mais o que tratar, deu por encerrada a reunião do Conselho Pleno.

Brasília, 22 de fevereiro de 2018.
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Josiane Soares

Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz

Presidente

1ª Secretária
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